
Szerkesztőségi iroda: 

F&piac, Csalak-féle  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illeti közlemények 

kuldendfik. 

Kiadó hivatal : 
Püil&k Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendik. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint háromszor: 

szerdán, pénteken 
és vasárnap. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy1 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  - kr. 
Negyedévre . . I frt  S° k*-

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyllttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 
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A keleti kérdés. 
A berlini szerzőtlés rat fikációja  szombaton 12 

órakor történt meg a kongresszus termében. A ra-
tifikációk  helyességének megállapítása után jegy-
zökönyvet vettek föl  a ratifikáció  lefolyásáról. 
Szadullali bey török nagykövet kijelentette, hogy 
a szultán is szentesitette a szerződést, és a szente-
sitett példányok két hét alatt megérkeznek. Ezu-
tán a meghatalmazottak aláírták és megpecsételték 
a szerződést. 

A szerződés példányai mind bársonyba van-
nak kötve, s az angol példány, mely csupán „Vic-
toria" aláírást visel, egy-egy miniszter által van-
nak ellenjegyezve. 

Az orosz példány orosz nyelven van irva fran-
cia forditás  melléklésével. 

A trörök képviselő czak akkor kapja meg a 
ratifikált  szerződést, ha a szultán által aláirt pél-
dányt átnyújtotta. 

.Boszniából folyton  ujabb zavarokról és zavar-
gásokról érkeznek tudósítások. Mostarban iszonyú 
öldöklés és pusztítás volt, a török hatóságok egé-
szen tehetetlenek, sőt maguk esnek legelőször ál-
dozatul. Nagy-Zvornikból jelentik, hogy az ottani 
helyőrségből több tábor nizam már fraternizál 
Hadsi Loja bandáival. Hercegovinában is nyolc tá-
bor nizam csatlakozott a fölkelőkhöz,  a volt herce-
govinál lázadók pedig Pavlovics Peko vezetése 
alatt egyezményt kötöttek a bégekkel, kik Mostar-
ban a mohamedán mozgalmakat intézik. 

A Reuter-ügynökség egy távirata Nándorfe-
hérvárról azt jelenti, hogy „az osztrák-magyar csa-
patok elővéde a Szávától mintegy két mértföldnyi 
távolságban törökökből és ké&setén/ekből álló 
fegyveres  felkelő  csapat által megtámadtatott s a 
támadók csak némi csatározás után vonultak visz-
sza a hegyek és szorosok közé, hol az előnyomuló 
okkupáló sereggel szembeszállani készülnek." Más 
oldalról e hir még nem nyert megerősítést. 

Hogy csapataink igyekeznek lehetőleg gyor-
san előbbre jutni, azt megmagyarázták a serajevoi 
események, melyekről ujabb hírként csak annyit 
jegyezhetünk ma fel,  hogy a külhatalmak konzulai 
— kik biztonságuk miatt méltán aggódnak — sür-
getve kérik az osztrák-magyar sereg bevonulását. 
A minapi nagy felhőszakadás  azonban, mely min-
den hidat elsöpört, még mindig érezteti hatását. A 
tábori távírda előmunkálatai is szétromboltattak, a 
tábori posta csak Dobajban fogja  megkezdeni mű-
ködését. 

Kissé meglepő hirek érkeznek horvát forrá-
sokból azon nyilatkozatokról, melyeket b. Philip 
povics főparancsnok  a törökökkel és bosznyákok-
kal szemben tett. A táborszernagy kijelenté, hogy 
minden ugy marad, a mint van, csakhogy a bosz-
nyák nép képviselőket fog  küldeni Szerajevoba az 
országgyűlésre, melynek ö (b. Philippovics) lesz az 
elnöke s mely a nép akarata szerint fogja  a tör-
vényeket módosítani és a közigazgatást szervezni. 
A vámhivatalnokok, ha megtartják a törvényt, — 
megmaradhatnak hivatalukban ; az igazi török ka-
tonák, ha akarnak, kivándorolhatnak s ez esetben 
ajándékot és utravalókat kapnak ; _ a bosznyákok 
beléphetnek az osztrák-magyar hadseregbe, de sza-
badságukban áll elutazni s ekkor ők is kapnak 
útravalót stb. 

Az olasz zöldkönyvből, mely a parlament elé 
terjesztetett — mint Rómából jelentik — hiányza-
nak a legfontosabb  okmányok, úgyszintén De Lau-
nay állítólagos sürgönyei, melyek fölött  a „Rifor-
ma" oly nagy lármát csapott. Ellenben tartalmaz 
a zöldkönyv De Launitól egy sürgönyt 1878. jan. 
27 ről, mely Bülovval folytatott  beszélgetésről szól 
és konstatálja Bismarck herceg ellenszenvét a kon-
gresszus iránt, valamint az olasz részről történt 
nyilatkozatot, hogy szerencse volna Ausztria-Ma-
gyarországra nézve, ha Bosznia és Hercegovina 
török fenhatóság  alatt maradna, miért is Rómában 
remélik, hogy Andrássy Gyula gr. ellen iog állani 
az annexió kísértésének. — Bülov erre azt felelte, 
hogy Andrássy grófnak,  ha annexiót tervezett, ha-
marább kellett volna valamit már cselekedni. 

Tartalmaz továbbá a zöldkönyv egy fontos 
sürgönyt a párisi olasz követtől január ji-ről, mely-
ben ez jelenti, hogy Franciaország a kongressuson 
Olaszországgal egyetértőleg kiván eljárni s ezért 
Waddington határozott választ követel. De ez a 
válasz hiányzik a zöldkönyben. 

Konstantinápoly, aug. 4. Megbízható hirek je-
lentik a forradalom  kitörését Mostárban. Az ottani 
kajmakám és a mufti  meggyilkoltattak, egy Ule-

mát kikiáltották kormányzónak. Három zászlóalj 
török katonaság a lázadókkal barátkozik, három 
más zászlóalj ellenben oda nyilatkozott, hogy a lá-
zadást nem helyesli és ellena léq fel,  és hogy a 
bevonuló osztrák-magyar sereghez fog  csatlakozni 
Csakugyan el is indultak Metkovics felé,  hogy 
szükség esetében osztrák területre meneküljenek. 

Az okkupáció. 
A 13. hadtestről érkezett hírek szerint a fő-

hadoszlopok, nagy nehézségek legyőzése után a 
Bosznia völgyében- előrenyomultak. A lakosságot 
az okkupált helységekbnn csapataink tapintatos 
föllépése  egészen megnyerte, különösön a mi a bir-
tokos-osztályt illeti, mivel a Szerajevóban kitört 
mozgalomnak nyilván kommunista jellege van. 

Augusztus i-én Philippovics főparancsnok  Mil-
likovics táborkari kapitányt a 7. huszárezred egy 
századával Derventből a Boszna völgyébe küldötte 
kémszemle végett, hogy értesítést nyerjen a rosz 
időjárás által megromlott közlekedési utak állapo-
táról. Az útba ejtett helységekben terjesztik a pro-
klamációt, hogy a lakosokat előkészítsék a császári 
csapatok bevonulására; s Dobojban, Maglajban és 
Zepcében körültekintsenek, hogy ott a csapatok 
élelmezése nem volna-e könnyithetö. Millinkovics 
aug. i-én Dobojba, 2-án Maglajba érkezett, és lát-
szólag mindenütt örömmel fogadták.  Maglajban a 
kaimakam, mezzlik és a legtekintélyesebb lakosok 
feltétlen  hódolatukat nyilvánították ki, kezeskedtek 
a nyugalomért és nagymennyiségű élelmi szereket 
helyeztek kilátásba. Millinkovics azonban értesült, 
hogy Zepcében lázadás szerveztetett, mely az osz-
trák-magyar csapatok előnyomulása előtt a szorost 
el akarja zárni, a miért Zepce ellen nyomult. A 
helység bejáratánál puskalövésekkel fogadtatván, 
a huszárok leszálltak lovaikról, hogy puskatüz-harc-
ra alakuljanak ; mivel Millinkovics belátta az elő-
renyomulás lehetetlenségét, visszavonult Maglajba, 
melynek előbb oly barátságos lakosai időközben 
egy házcsoport közti utcát elzártak, és a házakról 
és a két folyópartról  a huszárszázadra heves ke-
reszttüzelést kezdtek. 

Maglaj a Boszna jobbpartján egy völgyszo-
rosban fekszik,  s többnyire törökök lakják. Pusz-
tuló kastélya a völgy ut fölött  uralkodik, meredek 
lejtők nehezítik csapataink mozgását a közvetlenül 
a Boszna partján vezető kocsiúton. A huszárszá-
zadnak a fegyveresek  által megszállott szorosan 
erős menetben kellett keresztül hatolnia, s ez al-
kalommal, a mennyire konstatáltatott 70 huszár 
elesett. 

A század m a r a d é k a Millikovicsés Pacora 
k a p i t á n y o kk a 1, kiknek mindegyike alól két 
lovat lőttek ki, az Usora mellett felállított  osztrák-
magyar elővédet elérte. Philippovics főparancsnok-
nak ma kellett Maglaj ellen nyomulni, hogy az el-
lentállást megtörje és a helységet megszállja. A 7. 
és 20. hadosztály eddig sehol sem talált ellenállásra, 
s folyton  előrenyomul. A 18. hadosztály, Mostárba 
tartva, 500 fölkelővel  találkozott, kik erős pozíció-
ban lévén csapatainkat erős tűzzel fogadták  ; rö-
vid harc után, melyet a 7. vadászzászlóalj, a 27. 
gyalogezred egy zászlóalja s néhány hegyi üteg 
folytatott,  az ellenfél  Mostárra vonult vissza. A 7. 
vadászzászlóaljból 4 ember megsebesült; az ellen-
félnek  több halottja volt; kezünkbe esett 33 fogoly, 
egy zászló, 100 puska, sok lőszer és 3 ló. Ivano-
vics altábornagy Mostár ellen nyomul. 

A csatornázás közegészségügyi szem-
pontból. 

n. 
A meglévőnek megsemmisítése könnyebb do-

log, mint nem létezőt produkálni. Ezen igazság se-
hol nem nyilvánul inkább, mint a szabályozási el-
járásoknál. A hegyet vagy dombot elhordani kisebb 
feladat  mint ilyet rakni. Épen ezért felette  kénye-
sen kell elbánni az utcák vagy terek lehordásá-
nál, ha ezt szabályozási munkálatok követelik. 

Ez okból helyesnek tartani nem lehet azon 
eljárást, midőn egy utca, eleinte talán célszerűnek 
látszó következmények  elérhetése végett nem dom-
boru, hanem homorú felülettel  láttatik el. Minden 
gondolkodó átláthatja s az utépitészetben általáno-
san helyesnek elfogadott  s gyakorlatilag követett 
nézet, hogy csakis domború felületü  utcák és utak 
képesek lehetőleg tökéletes vízelvezetésre, s csak 
ilyen kivitel mellett tartható fenn  azok tisztasága; 
mig a homorú felületü  utca többnyire sár és sze-
mét fészek,  különösen akkor, ha rendszeres csa-

tornázás hiányában, a vízelvezető árkok viszik a 
csatorna szerepét. 

Célszerű tehát az utcákat domborúan építeni 
s a kocsiút és járók (trottoire) közt k é t oldalagos 
árkot alkalmazni a házi és esővíz elvezetésére. 

Minthogy a rendes csatornahálózattal is lehe-
tőleg követni kell az utcák esési viszonyait s kü-
lönösen a főgyűjtők,  a legmélyebb irányokat kö-
vetik a munkálatok költségeinek kisebbítése, és a 
víznek lehető gyors elvezetése végett, annál inkább 
szükséges, hogy a hiányt pótló nyílt árkok a rá-
juk eső terűiről lehető gyorsan vezessék el a sze-
metes vizet a természetes főgyűjtő  felé. 

Ilyen természetes főgyűjtő  városunk belső ré-
szén : a Debrenpatak és a Libuc-utca jobb oldalán 
levő sánc, mely szintén pataknak nevezhető, mint-
hogy folytonosan  víz mossa, a Benkő kert alatti 
völgyteknöböl eredve. 

Ezen két főirányba  lesz tehát vezetendő az 
utcai árkok vize, még pedig tetemes eséssel, hogy 
igy az ártalmas rothadó anyagok minél rövidebb 
ideig maradjanak az utcákon fekve  s lehetőleg ke-
véssé fertőztessék  a léget ártalmas párolgásuk 
által. 

Hogy rendszeres csatornázás hiányában, már 
igy is lehetőleg el legyen érve a cél, arra okvet-
lenül szükséges, hogy a város minden része víz-
mentes legyen, vagyis az alább fekvő  helyek fel-
töltessenek és posvány-képződés létre ne jöjjön. E 
tekintetben legelébb is a csiki, piacszög, és posta 
utcák közt fekvő  kertekre kell a figyelemnek  irá-
nyulnia. Ezen hely jelenleg tökéletes t ó m e d e r 
és igy nemcsak gazdaságilag szenvednek kárt a 
birtokosok, hanem komolyan van veszélyeztetve a 
környék sőt város egészségi állapota. Hogy a do-
logban nincs túlzás : bárki meggyőződhetik, ha a 
kutak vizét csak egyszer is megtekinti. 

Addig is, mig az emiitett hely rendszeres és 
egyöntetű föltöltése  megtörténhetnék, segíteni le-
hetne a bajon az által, ha valamennyi birtokos tel-
kén át, a patak medre felé  vezető, ideiglenes árok 
mélyittetnék. 

Valöszinü, hogy a várost rendszeres csatorna-
hálóval ellátni, jelenlegi pénzügyi helyzete nem 
engedi. Sőt bizonyos, hogy ez a legfőbb  akadály, 
mely annak keresztülvitelét gátolja. De ha már sza-
bályozás történik, mindig tekintettel kell lenni ar-
ra, hogy a fejlődés  haladtával, a körülmények ked-
vezőbbre fordultával,  könnyen át lehessen térni a 
jobbra, célszerűbbre, tökéletesebbre. Igy kívánja 
ezt már maga az előrelátás, mely nem áldozza fel 
a mai verebet a holnapi túzokért. S ha ez szem 
elől lenne tévesztve, akkor — ha megtestesülne 
azon szándék, mely szerint Libuc-utcai sánc be-
töltve, annak vize az utca közepén szabad árkocs-
kán vezettetnék el — mindazon kellemetlen körül-
mény, melyeket múltkor elősoroltam, itt érvényre 
jutná s azon egyetlen előny is, hogy tiszta víz mos-
sa az árkot: háttérbe szorulna azon nagyobb hát-
rány mellett, hogy minden esöhullás után úsznék 
az egész utca. A terület ugyanis, honnan ezen ter-
mészetes főgyűjtő  vizét nyeri, nemcsak a nagy pi-
acot toglalja" magában nagyrészt, hanem még a 
barompiac az úgynevezett „berek" és a sétányok 
vize is ide folyik.  A jelenlegi meder, helyesen ki-
kövezve és a vízmennyiség maximuma szerint ki-
szélesítve, nemcsak hogy t e r m é s z e t e s fő-
g y ű j t ő , hanem majd, ha valamikor — a mihez 
nem adjuk fel  reményünket — létesül rendszeres 
csatornahálózat, akkor is megmarad főgyűjtőnek 
mint falazott,  födött  csatozna. Határozott ballépés 
volna tehát, megsemmisíteni azt, a minek létezésén 
örülnünk kellene. 

Hanem hát az ilyenek megesnek. Egy fran-
cia utazó hazánkat ismertetve, azt mondja: „Ma-
gyarországban minden ember orvos; midőn ketten 
az utcán találkoznak első kérdésük az : „hogy van 
ön ?" Azon utazó azt a szokást nemcsak nálunk 
tapasztalhatta volna, hanem máshol is; de ha már 
helyesen itél rólunk, igy fejezte  volna ki magát: 
Magyarországban „minden ember mindenhez ért." 
Ez már valósággal j e l l e m z ő . 

A hosszadalmas: unalmas. Még csak egyet. 
A közegészségügyi bizottság figyelmébe  ajánlani 
bátorkodom a közegészségügy rendezéséről szóló 
1876 ki XIV. t. c.-nek 10. §-át, mely igy szól: 

A lakhelyek légkörének tisztántartása tekin-
tetéből, a hatóság az egészségre ártalmas posvá-
nyok és mocsárok lecsapolását vagy kiszárítását, 
a k ö z e g é s z s é g i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő 
c s a t o r n á z á s r e n d s z e r é n e k b e h o z a -
t a l á t , vagy más e tekintetben célszerűnek bizo-
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nyúlt intézkedés megtételét, ugy szintán n ö v é n y -
z e t ültetését elrendeli. 

A mennyiben az ebből eredő költség egyes 
községek erejét felülmúlná,  e részben előbb a tör-
vényhatóság, és ha a költségeket fedezni  ez sem 
birná, az á l l a m s e g é l y é n e k e l n y e r é s é -
é r t l é p é s e k t e h e t ő k . 

A hatóság továbbá számos egyéneknek szű-
kebb lakásokba összezsufolását  megakadályozza és 
intézkedik az utcák, térek, lakházak, iskolák, nö-
veldék, gyárak, börtönök, vágóhidak tisztántartá-
sára, ugy szintén állati hullák és azok maradványai-
nak eltakarítása iránt, szóval : m i n d a n n a k e l t á 
v o l i t á s á t , mi a l é g k ö r t , t a l a j t é s v i z e t 
t i s z t á t l a n n á t e s z i , (például a kender és len-
áztatók) s m i n d a n n a k l é t e s i t é s é t mi a 
k ö z e g é s z s é g ü g y e t e l ő m o z d í t h a t j a , 
kényszer utján is eszközölheti. Gy. Gy. 

Képviselő-választások. 
D e b r e c e n b e n Simonyi Ernő 72 szavazat-

tal lett győztes Tisza Kálmán ellenében. Nem lep 
meg senkit ezen eredmény, a ki ismeri Debrecent, 
a ki tudja, mily tért foglalnak  el Debrecenben a 
szélsőbali törekvések. Az ellenzék alig tudta fé-
kezni kicsapongó örömét e felett  s nagy reménye-
ket kötött hozzá, nagy eredményeket remélt attól. 
Csalódott. A szabadelvű párt nem gyöngült: erős-
bödött. Hiszen a szabadelvű párt is ugy el volt 
készülve ezen eshetőségre, mint az ellenzék maga. 
Nem jött az váratlanul. S mégis a kormányellenes 
képviselők száma ugy elmosódik a nagy többség 
mellett, mint maga Debrecen nagy Magyarország-
gal szemben. Bukása tehát bőven kárpótolva van 
a vidéki meglepő győzelmek által, melyek a leg-
vérmesebb reményeket is felülmúlják. 

A folyó  hó 5-ikén megtörtént 14.3 választás 
eredménye következő : 94 kormánypárti, 24 haba-
rék, 5 párton kivüli, 18 függetlenségi,  2 nemze-
tiségi. 

A k é z d i választó kerületben Lázár Mihály 
ellenzéki képviselő választatott meg 1640 szava-
zattal Thury Gergely sz. p. jelölt 1026 szavazata 
ellen. 

O r b a i b a n K ü n l e József  volt sz. p. kép-
viselő egyhangúlag képviselővé kikiáltatott. 

A n a g y-a j t a i kerületben B a r t h a János 
sz. p. lett megválasztva. 

A m.-i g e n i választókerületben Lukács Lász-
ló szabadelvű egyhangúlag követnek kiáltatott ki. 

M.-V á s á r h e l y első kerületében dr Knöpf-
ler Vilmos egyhangúlag megválasztatott. 

M a r'o s-t o r d a m e g y é b e n Botos Kál-
mán, Jenei József  sz. p. Berecki Sándor h. egyhan 
gulag megválasztatott. 

Az u d v a r h e l y i kerületben Tibád Antal 
sz. p. ellenjelölt nélkül képviselőnek megválaszta-
tott. Ugrón Gábor utolsó percben — látván bizo-
nyos vereségét — visszalépett. 

A k ő h a l m i választó kerületből Bacon 
József  acclamatióval képviselőnek megválasztatott. 

A m e d g y e s i kerületben Graflius  nyugdí-
jas polgármester (szász intransigens) közfelkiáltás-
sal képviselőnek választatott. 

A k o 1 o z s i kerületben Elekes György sz. 
p. egyhangúlag óriási lelkesedés közt képviselővé 
választatott. 

L é s z a y L a j o s , a b.-hunyadi kerület sz. p. 
jelöltje tegnap estve városunkba érkezett, hol a 
választók által nagy lelkesedéssel és ünnepélyes-
séggel fogadtatván,  ma közfelkiáltással  képviselővé 
választatott. 

Gr. P é c h y M a n ó Erzsébetváros képvise-
lőjének megválasztatott. Éljen ! 

Gr. B e t h l e n A n d r á s közfelkiáltással 
Belső-Szolnokmegye egyik képviselőjévé megvá-
lasztatott. 

S z a m o s-u j v á r i képviselővé Molnár Antal 
h. pártival szemben Jakab Bogdán sz. p. választa-
tott meg. 

Gr. T e l e k i D o m o k o s Déésen, S i m ó 
L a j o s Magyar-Láposon egyhangúlag képviselők-
ké választattak. 

B e s z t e r c é n képviselőnek megválasztatott 
szabadelvű Hoffgráf  János 513 szavazattal, ellen-
zéki Steinacker 236 szavazatot nyert. Naszódon Ta-
nárky Gedeon sz. p. nyilváníttatott képviselőnek, 
ellenzéki Földváry János szavazás közben vissza-
lépett. 

K o l o z s m e g y e gyalui kerületében gróf 
Bánffy  Béla sz. p. közfelkiáltással  képviselővé vá-
lasztatott. 

K o l o z s v á r i t gr. Péchy Manó és Bokross 
Elek sz. pártiak választattak meg. 

Az o k 1 á n d i választó kerületben ifj.  Dániel 
Gábor egyhangúlag képviselőnek választatott. 

U g r ó n Ákos sz. p. oláhfalvi  kerületben 
nagy lelkesedés között orsz. gyűlési képviselővé 
egyhangúlag kikiáltatott. 

S e g e s v á r o n Fabricius Károly 143 sza-
vazat többséggel Gull József  ellen képviselővé 
megválasztatott ; lelkesedés nagy ! 

M a r o s v á s á r h e l y.t t Lázár 84, Boros-
nyaí 83, Szász Róbert 81, szavazatot kapott. Lá-
zár Ádám és Borosnyai közt uj választás lesz. 

11 o n d á n Pap Sándor, M.-Láposon Simó 
Lajos, Betlenben gr. Betlen András, Iklódon báró 
Bánffy  László ellenjelöltek nélkül megválasztattak. 

S z é n t-Á g o t á n Bausznern Guidó egyhagu-
lag, felkiáltással  képviselővé választatott. 

Az ilyefalvi  képviselőválasztás. 
Az ilyefalvi  kerületben gróf  N e m e s Nándor 

egyesült ellenzéki és B a k c s i Ferenc szabadelvű 
párti jelölt álltak egymással szemközt. Erős küz-
delem volt mindkét félről.  Gróf  Nemes mellett az 
ügyes rendsseresség, a szervezett párt, Bakcsi mel-
lett a székelység java küzdött. Az utóbbi bukott. 

Megbocsáthatlan bűnül rójuk fel  a sepsi sza-
badelvű pártnak, hogy akkor, a midőn meg volt 
győződve Bakcsi népszerűtlenségéről; midőn igen 
jól tudta, hogy B a k c s i személye sehol rokonszenv 
re nem talál: felléptette  őt. 

Lelke rajta. 
A választás megmutatta, hogy nuin..a szabad-

elvű párt, hanem B a k c s i bukott. K választók 
fennen  hangoztatták, miszerint ők csak Bakcsira 
nem akarnak szavazni. Szavaztak tehát Nemes 
Nándorra. 

A sepsii kerület, mely a legszabadelvübb ke-
rületnek bizonyult eddig, elveszett. Sajnos, hogy 
ezt a bukást egyenesen a szabadelvű pártnak kell 
felrónunk.  Sajátságos hidegség, közönyösség fogta 
el a pártot, melynek egyrésze elbizakodottságában, 
másika tunyaságában feleslegesnek  tartotta az 
ellenzékkel szemben mozogni. Miért is ? Csak egy 
szabadelvű kerület bukott el. Ez pedig nem sok. 

Felesleges lett volna arról is gondoskodni, 
hogy a 3—4 mértföldről  jövő választók még ebé-
d e t is kapjanak. Jobb volt az sokkal, ha a Ne-
mes pártja adott nekik ennivalót. Legalább oda 
szavaztak, a hol enni kaptak. 

S mikor a Nemes pártja Ilyefalva  utcáin csi-
nosan felöltöztetett  ifjakat,  kik szép rendben, éne-
kelve haladtak végig utcáról utcára, az előpataki 
teljes zenekarral kisértette : ugyanakkor a Bakcsi 
pártja jónak látta 3 szál cigánylegénynyel négy-öt 
miserabilis kortest kisértetni, hogy lássa ország-
világ, miszerint a Bakcsi-párt „ilyen emberek-
ből" áll. 

Igy lőn, hogy a tunya tétlenség, az édes sem-
mit nemtevés, a kedves elbizakodottság folytán 
Nemes Nándor előtérbe lépett már az első órák-
ban. A szavazók jöttek. A kormánynak szép pártja 
lett volna és nem volt, a ki őket összetartsa. El-
zülött, szétment, a nélkül, hogy tudta volna, hogy 
hová. 

Dél felé  már a bukás bizonyosnak volt te-
kinthető. Délután, mikor a Nemes pártja jól meg-
ebédeltette az éhező Bakcsi-pártot: már 4—500 
szavazat-különbség lőn. Estére gr. N e m e s Nándor 
1120 szavazattal B a k c s i 693 szavazata ellenében 
megválasztatott képviselőnek. 

Ez a bukás egyenesen a kormánypárt vezér-
férfiai  tunyaságának köszönhető. Megérdemelte. 

Jövőre tanulságul szolgál arra nézve, hogy 
egy pártot organizálni kell. Ugy a tétlenség és 
gyávaság, mint az elbizakodottság : vétek. 

—S. 

A k,-vásárhelyi  képviselő választás. 
K. Vásárhely, 1878. aug. 5. 

Városunkban ma történt meg legszebb rend-
ben a képviselő választás. Nagy Gábor, városi 
polgármester, 34 szavazattal győzött, szabadelvű 
párti képviselő jelölt, Pap Lajos és közjogi ellen-
zéki jelölt, Szemere Emil felett,  kinek javára a 
lélekvásárlás is meg volt kisértve, de dicséretére 
legyen az illetőknek, a kortes-pénzt illő helyére 
juttatták s igy a közjogi ellenzék, jelöltjével együtt, 
pucsba vagy fucsba  ment 

A választási actus iránti dicséretes magavise-
let és példás rend tanúsításáért mindenek felett 
elismerést érdemel a csizmadia társulat, mely Nagy 
Gábor lobogója köré csoportosulva, mintegy 78 
szavazó, komoly méltósággal vonult, derék elnöke 
vezetése alatt, a választási helyre. Valóban példát 
vehettek e társulattól azok, kik a megelőző pénte-
ken alkalmat adtak arra, hogy a kir. közügyész 
— nem tudjuk mi jogon — néhány választó pol-
gárt csendőrökkel fogatott  és kisértetett be; de 
kiket pár órai letartóztatás után szabad lábra he-
lyezett. 

Megválasztott képviselőnk tiszteletére estve 
fáklyás  zene volt, melyen városi rendőrfőnök,  Mol-
nár Dénes üdvözölte volt tiszttársát. Megragadó 
és szűnni nem akaró éljenzés követte főleg  azon 
szavait, melyekben kifejezést  adott azon örömének 
hogy a polgári bizodalom által történt eme meg-
tiszteltetés, ünnepeltnek épen születése 33 ik év-
fordulóján  történik. 

Kisérje polgártársainak szeretete e pályán 
melyre a közbizalom emelte, ismert munkaszere-
tete fokozódjék  a honatyák között s éljen Nagy 
Gábor K.-Vásárhely  város képviselője addig, mig 
polgártársainak, városának s mig az édes hazának 
javára él ! 

x - y . 

É r t e s i t é s . 
A hosszufalusi  ipari szakosztályai megtoldott 

mümetsző m. kir. állami népiskolában a beiratások 
és felvételi  vizsgák f.  évi september 1 tői 8-ig be-
zárólag tartanak, september g-én a tanitás mind a 
4 osztályban rendesen megkezdődik. 

Felvétetnek ezen intézetbe mind azon tanulók 
kik hiteles bizonyítvánnyal igazolják, hogy a nép-
iskola 6 éves folyamát  j ó vagy legalább k i e l é -
g í t ő eredménnyel végezték vagy felvételi  vizs-

gát állnak a f.  népiskola alapjául szolgáló ismere-
tekből. 

Beiratáskor egyszer mindenkorra 50 kr fel-
vétel^ és minden évre 4 frt.  tandíj fizetendő.  Azon-
ban azon szegény tanulók, kik szegénységüket hi-
teles községi bizonyítvánnyal igazolni képesek, tan-
díj elengedésben részesednek a magas kormány 
által. 

A vidékről jövő tanulók az intézetben ingyen 
benlakást fognak  élvezni.. 

Szolgáljon némi tájékozásul a szülőkre nézve 
a következő : 

A felső  népiskolai növendékek, kik ezen in-
tézetnél a 4. évi tanfolyamot  jó sikerrel végzik és 
a 15 évet betöltötték, átléphetnek; 

1. valamelyik állami képezdébe és a 3 évi 
képezdei tanfolyamot  elvégezve, lehetnek községi 
tanítók. 

2. átléphetnek főreál  iskolába, honnan a ren-
des tanulmányok bevégzése után mehetnek vala-
melyik egyetemre, hol képezhetik magukat tovább 
a mérnökségre, építészetre. 

3. Kik a 4 évi tanfolyamot  bevégezve, 2 évig 
még az intézetben maradnak s a rajzot, mintázást 
és mű faragást  szorgalmasan tanulják, lehetnek mü-
faragó  tanítók, vagy önálló müfaragók. 

4. Azok, kik müfaragó  tanitók és községi ta-
nítók akarnak lenni egy személyben, következőleg 
érhetnek célt. 

Bevégzik ugyanis a 4 éves tanfolyamot,  azu-
tán töltenek még 2 évet ezen intézetben és képe-
zik magukat a müfaragászatban,  azután belép-
nek valamely tanitóképezdébe s innen 21 éves 
korukban kilépnek, mint müfaragó  és községi ta-
nitók egy személyben. 

Most midőn a házi ipart akarják behozni min-
den iskolába, mekkora előny lesz ez az olyan köz-
ségi tanítóra nézve, ki érti a müfaragászatot  és ké-
pes növendékeit abban is oktatni. 

5. Azon tanulók, kik müfaragó,  továbbá egy 
személyben müfaragó  és községi tanitók akarnak 
lenni, a magas kormány által a 3-ik osztályon 
kezdve 40—40—60 frtnyi  ösztöndíjban részesittet-
nek évenkint. 

Továbbá megjegyzendő, hogy ez az intézet 
előképző egyenesen egy szép művészeti akadé-
miába. 

6. Végre bátor vagyok megemlíteni, hogy 
tanítványunk, Balog Péter, végezvén itt a müfara-
gászatot, felajánltatott  a magyar kormányhoz mint 
müfaragó  tanitó alkalmazás végett; egy más Sá-
nek Samu, szintén felajánltatott  ugyan a magas 
kormánynak valamely ösztöndíj kieszközlése vé-
gett, hogy magát a szobrászatban tovább képez-
hesse a müncheni szép művészeti akadémiában ; 
egy harmadik tanitványunk pedig kilépett ezen 
tanév végén a sz -keresztúri állami tanitóképezdé-
ből, névszerint Magdó János, mint községi tanító-
jelölt. 

Hosszufalu,  1878. aug. 4-én. 
Pál Károly, 

igazgató. 

Az osdolai alagút. 
— L e i r á s . — 

Irta ifj.  László Dávid. 
(Folytatás.) 

Emitt egy sétány alakú gyönyörű fasor  húzó-
dik gyürü alakban végig melyet, mintha a termé-
szet bámulni akarná saját remekét, szomorú fűzfák 
vesznek körül, felpompázva  búsongva lecsüngő 
ágaikkal ; alattok a nap jótékony világán, üdítő 
sugarain s a természet harmatcseppjein nevekedett 
gyenge kis erdei virágocskák ezer meg ezer neme 
virit, tarka szőnyegként borulva a föld  rideg kebe-
lére ; amott rezgő nyirfák  ékitik a kis völgyet, 
melynek közepén erdei zugó-bugó kis csermelykn 
szökdécsel s halvány gyenge moraja versenyez a 
a déli szellő suttogásával. 

Tovább az oldalon marhák kolompja kong 
bele a természet mesterkéletlen muzsikásainak sziv-
emelő hangjába. Közelebb fürészmalmok  éles ro-
pogása s játszó pásztorgyermek-csoport „hajrá" ki-
áltásainak viszhangja futja  át a tért, harmonikus 
módon párosulva a messz : távolban lévő rengeteg 
őserdők büszkén égig magasuló fáinak,  megtört 
ágyumorajnak, tetsző suhogásával. Egy kissé fél-
rébb eső helyen megtört lelkű juhászbojtár furulyá-
zik keservesen, sípjának szomorú hangjai remegve 
jutnak el szived templomáig, mert a hang — egy 
fájdalomdult  bús szívből szakadva — eléd vará-
zsolja a hűtlen kedvest s lelkedben mind azt visz-
hangozza: 

„Nem átkozlak, nem szokásom, \ 
De sok sürü sohajtásom 
Felhat a magam egekbe, 
Mind te felelsz  meg ezekre !" 

Ilyen formák  a „Kis rét" egyszerű, de fensé-
ges képei, melyeknek láttára elszorul a sziv keb-
ledben, valód önkénytelenül költészetté alakul, em-
beri gyarló voltodból kivetkezve érzed magadat, 
elfelejted  a földi  lét múlandóságait, sötét multad, 
ha volt, rózsás színben fog  ragyogni lelked előtt; 
jelen szivvilágod bú és bánatjaid felett  diadalt ül, 
jövőd ezer reményekkel nyújtja kitárt karját feléd, 
lelkedet valami kimondhatlan ömlengés szállja meg, 



ajkadról akarva, nem akarva forró  ima, röppen a 
mindenség hatalmas alkotójához, ki számodra eze-
ket alkotá s önkénytelenül sóhajtasz fel,  hogy 
„mégis fenséges  látvány a te müved, hatalmas is-
tenség ! 

Igy ömlengve, csaknem észrevétlenül jutsz — 
kedves olvasóm — a kies völgy szépségei közül 
az úgynevezett „Sáros ut" örökzöld fenyüi  közé, 
melyeknek dus lombjai között üdült kedélylyel 
éred el nevezett alagutat, hol a különböző nemű 
fák  által mesterlíéletlenül körülkeritett gyönyörű 
„Kőlik pusztája" vonja magára figyelmed  s nyújtja 
szállásul buján tenyésző bokrainak árnyékát pihe-
nésedre. Ha merengő lelked kifáradt,  itt újra fel-
ébred s szivedben amaz egyedüli édes óhaj merül 
fel,  vajha örökre itt tölthetnéd napjaidat ! mert a 
természet, szivednek eme hatalmas isteni elvarázs-
lója, tárja ismét eléd az önkeze által alkotott re-
mek képeket, • mert a terebélyes fenyüfák  hüs ár-
nyai alatt eszedbe jutnak a többé soha vissza nem 
varázsolható kedves mult napok, mikor szerelmed-
nek első bölcsőjénél reszkető kezekkel, imádó lé-
lekkel emeltél oltárt egy szelid lányka emlékének, 
kinek ajkáról először hallád elömleni a szerelem 
mindenható hatalmának üdvöt adó igéit, ki szere-
lemiltas kebellel öntötte első édes csókját ajkadra, 
ki reszketve, mint egy szelid galamb simult feléd 
s te a boldogság mámorától megrészegítve reme-
gő hangon zengéd el szerelmed első tárgyának, 
mint bimbóból kifejtett  szűz tiszta rózsának sze-
relmi érzésed első titkos édes dallamát, hogy : 

„Szeretlek, szeretlek, 
Csak ne mond senkinek, 
Mig az oltár előtt 
Össze nem esketnek." 

S mikor a néma hold, az égen bujdolcló eme 
halvány szende égi test, látván két szerető sziv 
angyali boldogságát, a szerelem istenének áldó kar-
jai által körülvétetve : kimért útját egy percre to-
vább nem folytatá,  hanem a földi  boldogság „neto-
vábbját" bámulni megállott s eltanulta szerelmi 
éneked ama bús felsohajtását,  hogy 

\ „Hej de magas ég 
A csillagos ég 1 
Kedves rózsám 
Szeretsz-e még ?" 

Első szerelmednek ilyen emlékei tárulnak itt 
lelked elé, kedves olvasóm ! Ábrándjaid bájhoná-
ban szinte-szinte elfelejted  célodat is, az alagút 
megnézését, mert itt is, miként elébb, a természet 
minden alkotmánya újdonságként tárul eléd, hogy 
még inkább elvarázsolja ábrán,do.zó lelkedet s fel-
emeljen az emberi gyarlóság szűk köréből, ábránd-
jaid tündér országából egy boldogabb hon felé." 

Tehát le az ábrándokkal! Hisz a mi elmúlt, 
ugy sem jő az többé sohasem vissza ! ábrándjain-
kat elfeledve,  menjünk csak az alagútba ! 

Végy erőt hát, kedves olvasóm, önts lelked-
nek minden porcikájába törhetlen bátorságot, fe 
lejtsd földi  léted múlandóságait, gondolj az ősidők 
bámulandó remek müveire s ha nyiltan elhatároz-
tad magadat ezen ősi alagút megtekintésére : kö-
vess csak engemet, szivesen bevezetlek oda. Mi-
előtt bemennénk, megsúgom, hogy ne félj  egyelőre 
semmitől, mert fenevadaknak  hire sincs ott; a de-
nevérek sem fognak  ijesztgetni: félnek  azok is 
lámpánk halvány világától; a mellett a földalatti 
törpék sem fognak  rettegtetni, hisz azok is régen 
alusszák mély álmaikat. Tehát utánam ! — Tudom, 
hogy az alagút első megpillantása rémes gondola-
tokat támaszt fel  agyadban, ah, de azok csak pil-
lanatnyiak lesznek ama ritkaságokhoz képest, me-
lyekkel pár perc múlva találkozunk. Előre hát a 
magasba ; egy gondolat és ott vagyunk. Most pe-
dig hó ! Nézd csak e rengeteg óriás követ, mely 
rémesen tekint alá, mint esővel terhelt felhő.  Ez 
képezi első részét a bejáratnál alagutunknak s 
ezen vehetők első sorban észre az ős századok ke-
zeinek remek munkái; borzasztó látvány ez a né-
zőnek, mely ezredévek mohait is viselheti magán 
s melyen isten tudja, minő népek Írásának kiolvas-
hatatlan betűi látszanak s melyet a monda szerint 
óriási láncok tartnak megkötve, láncok, melyek 
messze-messze e világtest túlsó felén  vannak erősen 
összekapcsolva. 

(Vígé következik  ) 

F e l h í v á s 
A háromszéki „Erzsébet árva leánynevelő in-

tézet", a kézdi-vásárhelyi „Stephánie menház" és a 
kézdi-vásárhelyi „Közkórház" kezelő bizottságai a 
nevezett intézetek javára egy tárlat rendezését tűz-
ték ki feladatokul. 

Ezen tárlat rendezésének elhatározásakor két 
cél lebegett a bizottságok szeme előtt, t. i. egyfe-
lől az, hogy általa a még gyámolitásra és pártolás-
ra oly nagy mértékben szükséget érző jótékony 
intézetek alapvagyona gyarapodjék; másfelől  pe-
dig vidékünk minden egyes, haladni vágyó és má-
sokra buzditólag hatni törekvő lakójának alkalom 
nyújtassák ismereteit, szorgalmának, ügyes 'gya-
korlottságának és szakképzettségének egész vidé-
künk érdekében hasznosítható eredményeit mások-
kal közölni s nem egy disz- és hasznos munka, v. 
tárgy előállításával a közfigyelmet  felébresztve,  len-
ditőleg hatni általános jólétünkre. 

így — eltekintve attól, miszerint mindnyá-
junkra nézve megnyugtató, örvendetes hatást gya-
koroland, ha egy csomóba összegyűjtve látjuk, mi-
szerint oly sok tekintetben háttérbe szorított vidé-

künk távol az ipar és közforgalom  központjaitól 
magára is életképes és kiállítani tud mindent, ami 
az izlés, csinosság és hasznosság tekintetében szük-
séges — reméljük, nemcsak helyi érdekünk s nem 
csak a három intézetre, hanem az egész vidékre 
nézve pártolást érdemlő olyan vállalatnak fog  tekin-
tetni, a melyet tömeges pártolás által mentől sike-
rültebbé tenni mintegy hazafi  és honleányi köte-
lesség. 

A kiállitás Kézdi-Vásárhelytt  leend az 1878. 
év október 20—30-ig s most ezen tiszteletteljes fel-
hívás ily korán csak is azon szándékból tétetik, 
hogy a kik arra kosszabb munkát igénylő tárgyat 
kívánnak kiállítani : annak elkészítésére még most 
időt fordíthassanak. 

Zágonban, 1878. julius 27-én. 

Báró Szentkereszty Stephanie, 
a fentebbi  intézetek elnöke. 

L E G Ú J A B B . 
Konstantinápoly, aug. 5. A főhaditanács  elha-

tározta több főtiszt  elküldését az ez idei német és 
franciaországi  hadgyakorlatokra. A salonikii érsek 
hir szerint az oekuméni patriarcha utóda fog  lenni. 
Az itteni hivatalos sajtó iroda fölszólította  a hírla-
pokat, hogy minden nyilatkozatoktól a Bosniában 
kifejtendő  ellentállásra nézve tartózkodjanak. 

Róma, aug. 5. Ma Livornó-Desena- és Veletri-
ben meetingeket tartottak az „Italia irredenta" 
ügyében ; anélkül azonban, hogy valami nevezetesb 
eset adta volna elő magát. 

ltóma, aug. 5. Masila nuntiusnak Bismarck 
herceggel való párbeszéde következtében, a Vati-
kán a porosz klérus számára uj utasításokat dol-
goztat ki. Nem lehetetlen, hogy Ledochovski bi-
bornok is visszatér poseni püspökségébe. Masellát 
várják Rómába, hogy a pápának szóbeli jelentést 
tegyen. 

Páris, aug. 5. Olaszország kifejezte  hajlandó-
ságát arra, hogy francia-olasz  szerződés megköté-
sére nézve alkudozásokat kezdjen. Musurus pasát 
e hét folytában  Londonba várják. Jó híreket hoz 
a mohamedán lakosság magatartása felől.  A köz 
hangulat készteti a szultánt, hogy az angol szövet 
ség mellett maradjon. 

London, aug. 5. A „Times"-nek Konstantiná-
polyból, a „Daily Ne\vs"-nek pedig Syriából jelen-
tik, hogy — hir szerint — Anglia ujabb terület 
átengedések miatt alkudozik. Különösen Tenedos 
szigetét emiitik e tekintetben. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A müncheni müvészakademia által rende-

zett kiállitáson ismét négy magyar tanuló nyert 
kitüntető érmet. Köztük Gyárfás  Jenő rajztanár — 
városunk szülötte — általános feltűnést  keltett fest-
vényeivel. 

— Csillagászati jegyzetek aug. lióra. 1 én a 
Hold a Föld közelében, 2-án Neptunus a Nappal 
negyedben, 5-én első holdnegyed, 11-én Jupitert 
a hold elfödi,  13 án Holdtölte s l á t h a t ó holdfo-
gyatkozás, 17-én Hold a Földtől legtávolabb, 2i-én 
Utolsó holdnegyed, 23 án Uranus a Nappal együtt-
állásban 26-án Vénust a Hold elfödi,  ez Föld közelé-
ben Merkúrt a Hold elfödi.  Merkúr esti csillag de 
nagyon alant áll s ezért alig látható. Vénus reg-
geli csillag. Mars nem látható. Jupiter reggeli 2 
órakor nyugszik le. Szaturnus majd nem az egész 
éjen át látható. A f.  hó. 12 és 13-ika közti éjen 
látható holdfogyatkozás  nem lesz teljes. Kezdődik 
12-én valamivel éjfél  előtt, tart körülbelől 13-ika 
reggeli 3-ig. Látható Ázsia nyugati részén, Euró-
pában, Áfrikában  és Északamerika keleti részén. 

— Ilyefulván  f.  hó augusztus 7-én, a képvi-
selő választás alkalmából műkedvelői előadást ren-
dezett az ilyefalvi  „Ifjúsági  önképzőkör." Mint nagy 
színpadi hatással bíró s különben is alkalmi darab 
Tóth Kálmán „Nők az alkotmányban" című vígjá-
téka került színre. A szereplők egytől egyik meg-
állták helyüket s a kellemesen töltött este, nem 
egy hallgatóban keltette fel  a vágyat: vajha ilyen 
intézmény minálunk is léteznék ! A művelődési 
emez egylet, mely már is oly szép eredményeket 
mutathat fel,  maga dicséri annak megalkotóját és 
lelkes vezetőjét: L á s z l ó L u k á c s tanitó urat. 
Sok ilyen tanitót nekünk. x. 

— A kózdi-Yásflrhelyi  takarékpénztár 1878. 
julius havi forgalmának  kimutatása. Bevétel: Átjött 
pénzmaradvány juniusról 15279 frt  78 kr, betétek 
161 fél  részéről 20176 frt  29 kr, leszámított váltók-
ra befizettetet  52368 frt,  beváltot zálogokból 450 
frt,  kamatokból 1033 frt  58 kr, illetékekből 1033 
frt  24 kr, részvényátiratási dijakból 2 frt,  kezelési 
költségekből megtérittetet 26 frt  08 kr, államille-
ték számlára 46 frt  37 kr, jelzálog kölcsönökből 
1965 frt,  összesen 92,380 frt  34 kr. Kiadás : Betét 
kifizetés  29 félnek  2426 frt  06 kr, betét folyó  ka-
matokra 2 frt  04 kr, leszámítolt váltókra 49534 frt 
előlegek értékpapírokra 1550 frt,  zálogkölcsönökre 
450 frt,  osztalékra 3153 frt  54 kr, kezelési költ-
ségre 122 frt  63 kr, tiszti fizetésre  125 frt,  jelzá-
logkölcsönre 2415 frt  jutalékra 50 frt,  visszleszá-
mitolt váltó kamatra 53 frt  55 kr, bélyeg- és pos-
tadíjra 60 frt  82 kr, viszleszámolt váltótörlesztésre 
13900 frt,  ércpénzvételre 2083 frt  60 kr, pénzma-

radvány a hó végén 16454 f r t  1 0 kr, — összesen 
92,380 frt  34 kr. — Kézdi-Vásárhely,  1878. jul. 31. 

Bányay Ferenc, könyvvezető. 

— A Feketefigy  mellől Cofalváról  irják la-
punknak e hó 3-ról : „Rosz időket élünk mind az 
erkölcsi, mind a phisikai világban. Nem politikai 
újság, de elemi csapás az, miért feljajdulni  kényte-
len vagyok. Cofalva  kis község a Feketeügy és 
Kovászna folyó  vizek között fekszik  ; ezen két fo-
lyam Dálnoknál kezdve kelet felé  Zágonig terjedő 
erdős hegyekből jövő patakokat magához ölelve, 
Cofalva  határterületét keresztülvágja és már ez 
évben gátot nem ismerő hatalmas árjával kétszer 
borította el határunknak több mint kétharmad ré-
szét, megbecsülhetlen, kipótolhatlan károkat okoz-
va őszi, tavaszi gabona és szénaterményeinkben, 
valamint ugar-határrészünkben is. A felszántott  ter-
mőföldet  és trágyát elhordta s elmosta az árviz, 
oly mély árkokat mosván sok helyeken, hogy azo-
kat csak nagy költséggel s munkával lehet újból 
szántófölddé  alakítani. Közvetlen a Feketeügy part-
ján levő s a mult őszsz^l elmagolt szántóján sok 
birtokos egy kévét sem aratott, elmosván a viz 
egész darab szántóföldeket.  Nehéz körülmények 
között vagyunk ! Nagy aggodalommal néz a birto-
kos a jövő elébe. Nincs, mivel marháját kitartsa a 
télből, nincs miből fizesse  a nagy adót. A másod-
szori árviz most, midőn e sorokat irom, a learatott 
gabonát kalangyákban tömegesen sodorta el s 
iszapolta le. Ily szomoritó esetekben az önfentartás 
nehéz küzdelemmel jár. Nem lehet csodálkozni, ha 
a birtokosok közül is többen készülnek más, bol-
dogabb tájékokba ezen, a viz árjainak leginkább 
kitett szerencsétlen fekvésű  községből, mely 10 év 
alatt csak két évben nem szenvedett vízkárt. Ezen 
bajt orvosolni csak a vizek szabályozása által le-
het, mit az állam és nép érdeke egyformán  kíván, 
mert 350 lelket számláló Cofalva  kis községünk az 
említett vizeket szabályozni nem képes, az állam 
segélyére van szükség. — Annak kieszközlésénél, 
hogy országos képviselőink szivökön hordva vá-
lasztóik érdekei előmozdítását, megteszik a kellő 
lépéseket s oda munkálnak a magas kormánynál, 
hogy a jelzett bajon segítve legyen : hisszük s tel-
jes bizalommal vagyunk; másfelől  erős hitünk, hogy 
kormányunk a legkisebb községet is, ha az nyo-
morral küzd, nem hagyja figyelmen  kivül, sőt bölcs 
és tapasztalt jóindulatu intézkedésével segitend ál-
lapotán. — Csia Elek. 

— Vihar és hó. Hévizén mult szerdán rop-
pant zivatar dühöngött, mely sokféle  kárt okozott 
A levegő, mely a vihar előtt szinte elviselhetetle-
nül lankasztó volt, annyira meghűlt, hogy valósá-
gos késő őszire változott. Később hó is esett, de 
e havazás természetesen csakhamar nyomtalan-
ná lett. 

— Egy leány csoda nszása. Miss Beckwith a 
„Bell's Life"  közleménye szerint az általánosan is-
mert Beckwith tanárnak 17 ézes kisleánya adott 
egy úszási productiót a mult héten a Themsében, 
6 óra 25 perc alatt 20 mértföldet  úszván. A kis 
„Mermaid" kék vászon uszó öltönyben 12 órakor 
délben lépett a Westminster híd közelében a vízbe 
kisértetve egy kis csólnak és egy kis gőzöshad 
által, melyben a birák s a kíváncsi személyek ül-
tek. Már 4 óra hosszat úszott és a Bandforti  doc-
kok közelébe voltak, midőn az első frisitőt  vevé 
magához, valami meleg husiét, melyet a gőzösen 
vittek utánna, s a melyet atyja egy kis ezüst csé-
szében nyújtott neki a csolnakból, mialatt a Miss 
vizet tiprott, meg nem fogózva  a csolnakban, mi 
nagy csodálkozást gerjesztett a pápaszemes dokto-
rokban, kik juryként kisérték. D. u. 5 órakor ért a 
Richniondi hidhoz, hol sok csónak msnt eléjök, a 
híd telve volt ujongó népséggel. Még a Mortlake 
park útjáig úszott, midőn 20 mértföldet  befejezvén 
elhagyá a vizet, 6 óra 25 percet töltött abban, a 
nélkül, hogy egy percre is valamiben fogódzott 
volna, sőt késznek nyilatkozott azonnal vissza-
uszni Richmonda. A kis Mermaidnek, mint a „Re-
porter" mondja, legkisebb baja sem lett csak szép 
fehér  bőre barnult meg kissé a napon. 

— Bankócsináló. Szepesmegyében e napok-
ban történt. Egy lengyel csavargó beköszönt egy 
jómódú falusi  gazdához, kinek nagy gazdaságot 
ígér, ha neki egész uj százast szerez ; mivelhogy ő 
a százascsinálásban nagyon ügyes. A paraszt össze-
kapargatja utolsó filléreit  és a közeli városba siet 
hogy a kért bankjegyet beváltsa, mi sikerült is. 
Hazajővén, a csavargó hozzá is fogott  a bankócsi-
náláshoz, de egyszerre csak eszébe jut, hogy finom 
posztódarab is kell hozzá, a mit a faluban  nem 
kaphatott. A gazda roszat nem sejtve, azonnal visz -
szamegy a városba, de mire hazatért, a csavargó-
nak meg a százasnak hire sem volt. 

— Egy 15 éves apagyilkos. Az „Újvidék" irja: 
A napokban fogtak  el városunkban a szerémi 
zsandárok egy 15 éves forma  suhanc-gyereket, ki 
apját ölte meg. Mint mondják, az apa durván bánt 
nejével s ezen bánásmód annyira fölbőszité  a gye-
reket, hogy kést ragadott és ezzel alvó apját meg-
gyilkolta. Tettének elkövetése után megugrott, de 
az igazság boszuló keze utóiérte. Újvidékről a vu-
kovári börtönbe kisérték. 

Felelős szerkesztő: Múlik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 



ÁRVEREZÉS. 
Közép-Ajta község elöljárósága által 

közhírré tétetik, hogy a község területén 
„Csereszélvész" nevezetű sarjerdöböl több 
cserefák,  melyek alkalmasok távirdai osz • 
lopfáknak,  folyó  év september 8-án reg-
geli 10 órakor a község házánál elárve-
reztetetnek. A feltételek  megtekinthetők 
a község házánál. 

A község elöljárósága: 
CSIKI ISTVÁN, SIMON ISTVÁN, 

k. jegyző. bíró. 2—2 

Hirdetmény. 
A sepsi-sztgyörgyi, homoródi, (kőhalmi) 

és deési méntelepeknek 1878. november 
i-től 1879. október 31-éig leendő ellátá-
sára megkívántató szükségletek megálla-
pithatása végett, az 1878. augusztus 3-án 
kelt hirdetésben nyilvánosságra hozott 
bérleti feltételek  alapján, nyilt írásbeli 
tárgyalások tartatnak a kenyér, zab, szé-
na, alom- és ágyszalma, kemény tűzifa 
és petróleum szállítására nézve és pedig 
a következő sorrendben : 

Augusztus 23 án reggeli 9 órakor a s.-
szentgyörgyi állami méntelep számvevési 
irodájában, 

augusztus 26-án reggeli 9 órakor a kő-
halmi városi tanácsnál, 

augusztus 27-én reggeli 10 órakor a 
méntelep irodájában Deésen. 

S.-Sztgyörgy, 1878. aug. 3-árt. 
A m. kir. állami méntelep 

2 — 3 /m rum 's/loksdgdlól. 

Pályázati hirdetmény. 
A sepsi-szentgyörgyi fiúiskolánál 

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

S.-Sztgyörgy, 1878. aug. 2. 

Császár líúlint, 
3—3 isk. széki elnök. 

Pályázati hirdetmény. 
A sepsi sztgyörgyi államilag segé-

lyezett polgári leányiskolánál a termé-
szettudomány németnyelvi és történelmi 
szakcsoport tanitói állomásaira pályázat 
hirdettetik. A természettudományira 
férfi  és nőtanitó egyaránt pályázhat; 
a történelmi szakcsoporttal össze lé-
vén kötve a női munka tanítás is, ez 
állomásra nőtanitó fog  kineveztetni. 
Mindkét állomás évi 700 frt  fizetéssel 
és 100 frt  lakbérátalány élvezetével 
jár. Felhivatnak pályázni kívánók, hogy 
kelló'en felszerelt  folyamodványukat  az I 
iskolaszékhez folyó  hó 20-aig adják 
be ; a később érkező pályázatok nem 
fognak  tekintetbe vétetni. 

S. Szentgyörgy, 1878. atig, 2. 

Császár Hál int, 
3—3 isk. széki elnök. 

Kollarits József  és iiai 
legelső 

líész fehérnemű,  vászon, asztalnemű és szövöttáru 
gyár i r a k t á r u k b a n 
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Budapesten váci-utca 5. sz. a. áruházban 
kaphatók mindennemű kész férfi-,  nöi és gyermckfehérnemüek, 
vásznuk és asztalnemiiek a legnagyobb választékban és kitiinő 

minőségben a l e g j n t á n y o s a b b árakon. 

Férfi  ingek rumburgi, hollandi vagy ir-
landi vászonból dbja 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50, 
5.50, 6, 7, 8, 10 12 frt. 

Férfi  ingek, hímzettek, madapolanból, 
melle vászon, dbja 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 
12, 14—20 frtig. 

Férfi  madapolan-'ngek darabja 1.50, 2, 
2-50, 3, 3-50, 4 frt. 

Férfi  szines ingek 1,50, 2, 2.50, 3 frt, 
Két külön gallérral 2.50, 3 frt. 

Férfi  szines angol oxford-ingek  2.50, 
4.75. Két külön gallérral dbja 2.80, 5 frt. 

Férfi  gatyák magyar, félmagyar  ésfran 
cia szabásra pamutból 1.20, 1.30, 1.75, 
vászonból 1.50, 1.60, 1.75, 2, rumburgi vá-
szonból 2.25, 2.50, 3, 3.50 frt. 

Férfi  félharisnyák  fehér  vagy szines pa-
mutból tucatja 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 6.50, 7, 
7.50, 8—14, cérnából, fehér  3.50, 4, 4.50, 
5, 6, 7, 8, 9—14, fehéritetlen  vászonból, 
varrottak 4.50, 6, 7 frt. 

Férfi  zsebkendők vászonból fehér,  szi-
nes széllel tucatja 5, 6, 7 50 —9, batistból 
szines széllel 7, 8.50 frt,  szines pamut-
zsebkendők dbja 30, 35, 40 kr, pamut ba-
tist zsebkendők szines széllel tucat 3 frt. 

Férfi  gallérok minden formában,  legfi-
nomabb, tucatja 3 frt. 

Férfi  kézelők tucatja (12 pár) 5, 6 frt. 
Női ingek rumburgi vászonból, sima, 

drb 2.25, 2.50, 3, 3-5°i 4. 5, slingelt 3. 
3.50, 4, 5, francia  mellvarrással, hímzettek 
3-5°, 4, 5, 5-50 6, 7, 8—15, madapolanból 
sima 1.50, 2, slingelt 2.50 frt. 

Női háló corsettek madapolanból, egy-
szerűek 1.30, 1.50, díszített 1.75, 2.25, 2.50 
4, 4-50, 5 — 1 0 frt>g-

Nöi lábravalók madapolanból, sima sze-
gélyzett dbja 1.60, slingelt 1.90, díszített 
2.25, 2.50, 3, 3-50—5 frtig. 

Nöi alsószoknyák madapolanból, szegé-
lyekkel és diszitéssel drbja 2.50, 3, 3.25, 
3.50, 4, 4.50, 5 — 15, uszálylyal 4, 5, 6, 7, 
8, 20 frtig. 

Női harisnyák pamutból, kitűnő minő-
ségben tctja 4, 5, 5.50, 6, 6.50, 7, 8—22, 
cérnából 10, 11, 12, 14—22 frtig,  színe-
sek pamutból párja 75, 80, 90 kr, 1.20, 
1-30, i-5°, 3-50 frt-

Női zsebkendők fehér  vászonbol tctja 
2-50, 3, 3-50, 4, 5, 6, 7, 8—22, angol cér-
nabatistból, fehér  4, 5, 6, 7, 8—30 frtig. 

Női francia  derékfüzők  (Mieder) drbja 
1.30, 2.30, 2.75, 3, 3.50, 4.50 frt. 

Fiu increk, 6 évesek számára, madapo-
lanból, dbja 1, 1.40, szines 1.25, 1.40, vá-
szonból 2.10, 2.40, félmagyar  gatyák 1.10, 
1.20, 8 éveseknek ingek madapolanból 
1.10, 1.50, színesek 1.25, 1 55, vászonból 
2.20, 2.45, gatyák 1.25, 1.40, 10 évesek-
nek madapolanból 1.20, 1.60, szines 1.60, 
1.75, vászonból 2.30, 2.65, gatyák 1.35, 
1.60, 12 éveseknek ingek madapolanból 
1.50, 1.80, színesek 1.65, 1.90, vászonból 

2-4°,. 3, 3-5°, gatyák 1.55, 1.80, ^évesek-
nek ingek madapolanból 1.40, 1.90, színe-
sek 1.75, 2.75, vászonból 2.65, 3.15, 4, ga-
tyák 1.65, 2, 18 éveseknek madapolanból 
1.50, 2.10, színesek 1.75, 2.20, vászonból 
3, 3.50, 4, 4-50, gatyák 1.75, 2, 2.25 frt. 

Kész fehérnemüek  leányok számára, 
minden nagyságban és minőségben, ugy 
szinte csecsemők számára, melyekről kí-
vánatra nagy árjegyzékünket bérmente-
sen beküldjük. 

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vá-
szon- és asztalnemüekben. 

Rumburgi vászon 42 méter (54 rőf)  vé-
ge 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 
38, 40, 42, 45, 50, 120 frtig, 

Hollandi vagy irlandi vászon, 39 meter 
(50 rőf)  22. 23, 24, 25, 26, 21, 30, 32, 34, 
38, 40, 4550, 100 frtig. 

Hollandi vászon gyermekfehérnemüek-
és ágynemüekre 32'!, meter (42 rőf)  vége 
16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
28, 30, 50 frtig. 

Creas-vászon, 23'|( meter (30 rőf)  vége 
10.50, 11, 11.50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 30 frtig. 

Lepedő-vászon egy szélben 29 meter 
(37 rőf)  12 lepedőre vége 33, 36, 38, 40, 
42, 44, 45, 48, 50, 100 frtig. 

Fehér pamutcsinvat ágynemüekre 1 me-
ter 38, 46, 48, 58 kr. 

Madapolan vagy chiflon,  vége 40 méter 
10.40, 10.80, 12, 13.50, 14, 17, 18, 21 frt. 

Szines kanavász 23'^ meter (30 rőf)  9, 
9.50, 10, 11, 12, 13, 14, 15 frt. 

Szines ruhaperkálok dús választékban, 
1 meter 36, 38, 48, 50, 52, 54, 56 kr. 

Vászonzsebkendők hölgyek és urak szá 
mára tucatja 2.50, 3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
10—20 frtig. 

Törülközők, tiszta vászon, tucatja 5.50, 
5.80, 6, 6.90, 7.50, 8, 9, 10, 20 frt. 

Asztalkendők, tiszta len, tctja 4, 4.50, 
5, 5-50, 6.30, 7, 8, 9, abroszok 6, 8, 10, 
12, 18, 24 személyre dbja 1.90—14 frtig. 

Damast asztali teritékek 6 szem. 5.50, 
6, 650, 7, 7.50, 9, 10—24, 1 2 szem. 12, 
12.50, 13, 14.50, 15, 16, 18, 20—40, 18 sz. 
25, 27, 32—48, 24 sz. 32, 34, 40, 46, 53, 
75 frtig. 

Kávés kendők, szines és fehér,  dbja 3, 
3.60, 5, 550, 6—11, csemegekendök tctja 
3, 3-50, 4-50, 5.50 frtig. 

Csipkefüggönyök  1 ablakra 3, 3.50, 4, 
4-50, 5, 5-50, 6, 6.50, 7, 8, 9, 10, 15 frtig 

Ágyterítő, drbja 4.50, 5, 6, finom  rips-
ből 9.50 frt. 

Asztalteritők 3.80, 4, 5 frt,  ripsből 7 
frt  50 kr. 

Menyasszonyi készletekkel 180 frittól 
1800 frtig  és feljebb,  kész fehérnemű  és 
vászonban a legszebb kiállításban szol-
gálhatunk ; ezekről árjegyzékünket kí-
vánságra bérmentesen beküldjük. 

Az árak legjutányosabban szabottak, s ha valami a megvett, vagy rendelt 
tárgyakból akár mi oknál fogva  tetszésre nem lenne: 14 nap alatt — ha az 
árszelvényünkkel  van ellátva — szívesen kicseréltetik, vagy az érte fizetett 
összeg visszaadatik. 

Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkeznek, — különös figye-
lemmel és pontosan eszközöltetnek és csomagolási dijt nem számítunk. 

i 


