
endenek, a kik a községen kivül más tanintézetek-
ben folytatják  tanulásukat. 

A letárgyalt ügydarabok közül megemlítjük 
a következőket: 

A sepsi-szentgyörgyi gazdászati szakosztály-
lyal megtoldott felső  népiskolának polgári iskolává 
leendő átalakítását javaslatba hozta volt a közig, 
bizottságnál a gondnokság A közigazgatási bizott-
ság pártolóan terjesztvén fel  e véleményt : a köz-
oktatási miniszter leiratából most arról értesültünk, 
miszerint ezen iskolai évre a szándékolt változta-
tás az idő rövidsége miatt nem lévén eszközölhető, 
az ujjá szervezés csak a jövő tanévben történhe-
tik meg. Addig is azonban kilátásba helyezi a mi-
niszter ur tavasszal egy biztos leküldését, ki a vi-
szonyok pontos számbavételével a szükséges szer-
vezet iránti javaslatát meg fogja  tenni. 

Az államutak felülvizsgálatára  kiküldetett See-
thal Ferenc. 

Érdekes vitára nyújtott alkalmat az adófel-
ügyelönek Kézdi-Vásárhely  rendezett tanácsú vá-
r js ellen beadott panasza, melyben fegyelmi  kere-
setet kér megindittatni a tanácsnak az adóbehajtás 
körül tanúsított hivatalbeli mulasztásáért Többek 
hozzászólása után a közigazgatási bizottság a fe-
gyelmi eljárást megelőzni szokott vizsgálatot ren-
deli el csupán s ennek eredményétől tételezi fel  a 
fegyelmi  eljárás megindítását. Hasonló sorsban ré-
szesülnek Henter és Csia szolgabirák s Kurtapa-
tak, Esztelnek, Csomortán stb. köztégek bírái is 
hasonló ügyben. 

Nagy Pál bodzaford.  körjegyző ellen a fegyel-
mi eljárás elhatároztatott, miután az adófelügye-
lőhez intézett iratában az elöljárói és alattvalói vi-
szonyt törvényellenes módon megsértette. 

Megkesett fővárosi  levél. 
Iludapest, 1878. október 2. 

Mai fővárosi  tudósításomat nem kezdhetem 
meg nevezetesebbel, mint azon nagyjelentőségű 
eseménynyel, melynek neve népgyűlés, a mely a 
lövöldében vasárnap tartatott meg mintegy húsz-
ezer ember jelenlétében. Volt is lökdösés, hogy 
egy szuszra alig bírja kimondani az ember. Sok volt 
még a Margitszigeten is, a séta-út feketéllett  a sok 
embertől, no de ezeket nem a politika, hanem a 
szőlő-kura vezette ide. Az Orci-kert is zsúfolva  volt, 
hát még a városliget ! — hiszen kettős ünnep volt 
ma; a zsidók boldog újévet hangoztatnak, mely 
az izraelitáknál immáron az 5639-ik esztendő. A 
korcsmákban nem győzték a „zahl"-t a kellnerek 
beszedni, annyi volt az italfogyasztó  és űzető ; a 
kávéházakban pedig megunták várni azt a „kandi 
weisst", vagy a „feketét".  — Szóval: elmondhatjuk, 
hogy a főváros  lakosságának 99 százaléka nem 
volt a népgyűlésen és mégis sok volt ott. Ámde ki 
ne vágyott volna Simonyit, Helfyt,  dr. Csillagot 
meghallgatni ? 

Helfy  előadta a programmot, Eötvös hadsere 
günk visszahívását, Simonyi hosszasan, legalább is 
egy jó órát a kormány ellen beszélt, hogy saját 
kormányát felelősségre  vonja, saját kifejezése  sze-
rint, vád alá helyezze. Végül Csillag social-demok-
rata heves beszédben szintén a kormány ellen be-
szélt. Már attól is féltünk,  hogy zavargás lesz az 
urak ellen, kik a nép filléreiből  épített palotáikban 
„hajlonganak a kegyért", — martalóc, gyalázatos, 
piszkos, szennyes stb. politikáról beszélve tovább. 
A megjelentek kéttizedrészben ifjak  ós polgárok 
voltak s még cselédek is, kik nemsokára Simonyi 
unalmas beszédére a szomszédos városligetbe tá-
voztak. Sokan azokért a nagy plakátokért mentek 
el, hisz a ki azoktól sem bírt lelkesedni, nem is 
ember, hanem fa,  szive nem hus, hanem kő. 

Tegnapelőtt délután királyné ő Felsége test-
vére Lajos, bajor herGeg a maros-vásárhelyi 62-ik 
ezred magas inhabere, nejével Gödöllőt odahagyta 
és a személyvonattal Auttkánál Troppauba utazott; 
azt beszélik, hogy midőn ulját visszafelé  venné, 
fővárosunkat  nem látogatandja meg. 

A mozgósított egyetemi hallgatók ügyében 
még nem érkezett le a határozat, mely mindazon 
kedvezményeket megadja az egyetemi hallgatók-
nak, melyet az egyetemi tanács kérelmezett. Ujab-
ban szintén több egyetemi polgár mozgósittatott ; 
mintegy 400 hallgató van oda, legtöbb ezekből a 

jogi kari 3-ad és 4-ed évesekre esik. Konganak is a 
termek. Közelebb husz főből  álló társasággal, ille-
tőleg Este-ezredbeli csapattal távozott el Nagy Imre 
a nemzeti színház ^első rendű művésze, szintén a 
harctérre, ki mint tudjuk, közvitézként szolgál a 
hadseregben. A déli vaspályához egyedül szép neje 
Benza Ida kisérte ki roppant levertség, fájdalmak 
közepett forrón  szerető férje  miatt. 

A Kisfaludy-társaság  tegnapelőtti nyilvános 
zárülése után Greguss Ágost előterjesztő, hogy ama 
téti házat, melyben Kisfaludy  született, jelenlegi 
birtokosa (egy győri ügyvéd) eladja s a társaság-
nak ajánlotta fel  megvétel végett. Minthogy a tár-
saság alapszabályai nem engedik meg az ingatlan 
megvételt, ennélfogva  csak kegyeletét tanúsíthatja 
az által, hogy a szülőházra egy emléktáblát jelöl. 
Végül megállapították «a Toldy Ferenc sírboltjá-
ban jövő hónapban felállítandó  feliratot,  mely igy 
hangzik : „Toldy Ferenc emlékének megörökítésé-
re köz-adakozásból emelte a Kisfaludy-társaság 
1878-ban." érdemesnek tartom röviden szólani a 
Kisfaludy-társaság  első üléséről, melyet a szünidők 
után tartott. Szász Károly ismertető a Dante isteni 
színjátékának II. részéből (il purgatorio) a 30., 31. 

eneket s olvasta a szöveg sikerült magyar fordítá-
sit, melyet zajosan megtapsolt a közönség. Ezután 
Győry Vilmos olvasta Runeberg svéd költő Ka-
rácsony-est cimü epopoejának II. énekét oly zama-
tos magyar fordításban  s oly melegével, közvetlen-
ségével a kedélynek, minőt az eredeti mü pedáns 
patheticus hexameter mérete csak megenged. Vé-
gül Bartalus István olvasott egy humoros irány-
cikket (rajz) „1002-ik éj" czim alatt, melynek éle 
a Wagner-Lisztizmus túlzásai ellen volt fordítva. 
Pár sikerült ötleteit megnevettük. 

Az „Ellenállhatlan", Csiky 'Gergely pályako-
szoruzott vígjátéka, mely Temesvárit a csanád-egy-
házmcgyei nyomdában már megjelent, e hó köze-
pén fog  a nemzeti színházban színre kerülni. Fő-
szerepét Náday fogja  játszani; e darab számára is 
íratott. 

A drámabiráló bizottság dr. Viradi Antal 
„Tumora" cimü drámáját, mely a mult évi Teleky-
pályázaton a legjobbnak tűnt fel,  elfogadta  elő-
adásra. Közelebbről nemzeti színházunkban egy 
újdonság adatott, mely egy kis bijoux, minek ha 
más érdeme nem is volna, elfogadjuk  szívesen; alig 
tart egy negyedórát, de annyi bohóság van ben-
ne, hogy az embernek eszébe sem jut kritizálni. Ez 
egy felvonásos  darab: „A fal  tövébenu. Olyan mű, 
minő már számtalan van, de azért szívesen meg-
nézzük. Márkus Emilia ügyesen játszta Gabriellát 
s Halmi meg épen ragyogtatá humoros, pezsgő 
kedélyét. Ez újdonság után az „Idegeseket" adták 
Sardoutól, melyben Benedek József  ezúttal lépett 
fel  először, mint visszaszerződött tag. A közönség 
percekig tartó tapsokkal fogadta  régi kedvencét, 
ki kétségkívül megérdemli a kedvező fogadtatást. 
Az ő Tiburciusa mesteri alakítás. 

A népszínházban minden este bucsu-előadáso-
kat látunk. Közelebbről i-én Szigligetiné Pálmay 
Ilka búcsúzott el, ki Kolozsvárra szerződött; után-
na Szombathelyi, ki szintén a kolozsvári színház-
hoz szerződött, de u.'y értesültünk, hogy elválása 
csak rövid időre szól, mert mint értesültünk, hús-
véttól kezdve ismét Budapesten fog  működni a 
nemzeti színházban. Szigligetiné hétfői  fellépéséről 
is szóljunk. Ekkor adták utoljára a „Kornevillei 
harangokat" melylyel bizon eleget harangoztunk 
s távozása által nemcsak egy méltán kedvelt és 
szeretett művésznőt vesztünk el, hanein egy ked-
venc operettet is. Mert ha igaz a mit hallottunk, 
hogy Serpolettet Szigligetiné után egy nagyon is 
sok elnézést igénylő kezdő énekesnő fogja  örökölni, 
ugy tanácsos lesz inkább lemondani e szép ope-
rette további megnézéséről, mintsem egy kezdő 
szánalmas erőlködéseit lássuk. Lukácsy Sándor uj 
népszínművét „Ágnes asszonyt" (s nem „Judit asz-
szonyt," minek egyik lap keresztelte) — bafejezte. 
Tárgyát Arany János ugyané cimü balladája ké-
pezi. Lukácsy feldolgozása  azonban egészen önálló 
és független,  végkifejlődése  is lényegesen külön-
bözik a ballaclájétól. E népszínművet a tél derekán 
szándékoznak előadni. A szerző kinyomatta már 
müvét Ez az első szokott lenni, ha rosz is. 

A viszontlátásig ! H. Dózsa Uóza. 

Bukuresti levél. 
— Saját tudósítónktól. — 

Uiikurest, 1878. október 4. 
Romániában is észlelhető már az ősz beállta. 

Mulató helyek, kertek megszűntek a zaj és viga-
lom tartózkodó helyei lenni. A hűvös esti szellő a 
szobában kényszerit ülni. A mulató kertek tulajdo-
nosai, a játszó személyek ráérnek számítani nyere-
ségeiket. Azonban egy pár helyet kivéve, alig ha 
meg vannak elégedve bevételeikkel. — Hiába ! a 
gyakori esőzés sokszor szétriasztotta az összegyűlt 
mulatni óhajtó közönséget. Az „Union suisa" cimü 
mulatóhely volt a leglátogatottabb az egész nyári 
évad alatt. Meg is érdemelte a látogatást, mert'az 
ottan tartott előadások igazgatója: Joiiescu, híres 
komikus és népszinész igyekezett a legválogatot-
tabb programmal állani elé és képviseltetni a le -
hetöleg minden nemzetet; román, német, francia, 
angol, olasz, izraelita, orosz, — sőt ugy értesültem, 
hogy távollétem alatt még magyar énekest is sze-
repeltetett. Főleg a muszka tisztek voltak gyakori 
látogatói ugy e helynek, mint a „Stavri-féle  kert"-
nek, hol egy francia  társaság játszott, 

A téli évad alatt a nemzeti színházban újból 
olasz opera lesz; a társaság tagjai nagyobbrészt 
már itt vannak s az előadások rövid időn megkez-
dődnek. Eddig felváltva  egyik évben francia,  más-
ban olasz opera-társaság játszott, most egymásután 
háromszor olasz. 

A szüret is részben megkezdődött. Termés, 
ugy hallszik, általában jó van. 

A románok is bajba jutottak a berlini kon-
gressus által megszavazott és helybenhagyott csere 
által, t. i. Dobrudzsa megszállásával. A kormány 
tart tőle, hogy az alig lesz mogszállható és elfog-
lalható vér nélkül. — lirre vonatkozólag az orosz 
kormány a következő deklaraciót tette : 

„Átadjuk Dobrudzsát felelősség  mellett, hogy 
semmi rosz sem fog  történni annak okkupálása al-
kalmával s minden helyek felszabadittatnak,  me 

lyek átengedtettek a berlini kongresszus által. — 
Hanem ezen igéretünket egy feltételhez  kötjük, 
mely feltétel  ez : uj szerződés, melyet kötnötek 
kell velünk — s melynek erejénél fogva  szabadjon 
Oroszországnak mindig szabadon átkelni Dobrud-
zsa területén, valahányszor háborúban lesz jövőben 
Törökországgal." — Ezt irja a „Pressa". 

A dolog mindenesetre feltűnést  és megbot-
ránkozást szül. Méltán ! Alig tudott megszabadulni 
Románia a régi konvenciótól s már is újnak vesse 
alá magát ? 1 

Az ellenzéki lapok várják a hivatalos „Ro-
mánul" nyilatkozatát e tárgyban. Igaz-e ez ? S ha 
az : minő szándéka van a kormánynak ezen kala-
mitással szemben ? 

A kamara is megkezdette működését. A trón-
beszédet Cogolniceanu olvasta fel.  A trónbeszéd 
megnyugvást ajánl a történtek felett  s bölcs intéz-
kedésre hívja fel  a képviselő urakat. A szenátus 
még nem teljes. A kamara némely krediteket sza-
vazott meg. 

A fejedelem  Sinaiból hazajött, egyelőre a co-
trocsényi nyári lakba ment. 

L E G Ú J A B B . 

A válság. Egyik ellenzéki magyar lap arról 
ir, hogy Tiszának mennie kell, egy másik ellenzé-
ki lap meg arról, hogy de bizony Tiszának marad-
nia kall, mert ha mír benn vagyunk Boszniában, 
végig kell vinnünk a megkezdett politikát. Ez az 
utóbbi correctebb álláspont s minthogy az illető 
lap patrónusa is meg van híva az uralkodóhoz, 
helyes dolog lesz, ha vállalkozik kabinet alakítá-
sára. Arról különben biztosithatjuk nemcsak öt, 
hanem bárki mást, hogy ha elfogadva  ez álláspon-
tot, nem kevesebbet mint a jelenlegi kormány, 
számithat Tisza Kálmánnak és barátainak támoga-

Á „P. Corr." jelenti okt. ó-áról: Bittó István 
Bécsbe megy a mai esti vonattal. Holnap kihall-
gatáson fogadja  őt 6 felsége.  Ma meglátogatta 
Bittó Tisza kormányelnököt és egy óra hosszat 
értekezett vele. M ijláth György országbíróval is 
értekezett Bittó. 

A kormányválság ügyében Bittó, Simonyi 
Lajos Bécsbe mennek. 

Bittó conferált  Tiszával és Majláthal. 
Gr Andrássy falura  ment. 
A delegációkat okt. 2Ó-ára hívják össze. 
A király elfogadta  végleg az osztrák minisz-

térium lemondását; elhatározás e tekintetben a na-
pokban lesz. 

Az elfogott  Hadzsi Lóját Szerajevóba vitték. 
A német parliament a socialista törvényt öt 

évre elfogadja. 
Zvornik, okt. ó. Szrebrenicában örömmel fo-

gadták az osztrák-magyar csapatokat. A lakosság 
gondoskodott jó élelmezésükről. 8 ágyút és nagy-
mennyiségű munitiót találtak ott csapatjaink A 
szrebrenicai lakosok tettleg ellentállottak a fölke-
lők átvonulásának és lövéseket váltottak azokkal. 
A Szerbiában levő török menekültek kérik, hogy 
visszatérhessenek Boszniába. A tuzslai és zvorniki 
katonai parancsnokok tárgyalják e kérelmet. Zvor-
nikban 48 ágyút és nagymenyiségü részben hasz-
nálhatlan fegyvert  találtak csapatjaink. 0 felsége 
nevenapján hódolatukat és szerencsekivánataikat 
terjesztették elő a keresztény és török községek 
elöljárói. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Időjárásunk. A hűvös, borongós őszi na-
pokat ismét derült napfény  váltotta fel.  A sok eső-
zés útin kihűlt levegő télies ruhába bujtatta a já-
ró-kelőket. A sétatér üres volt s általában komor 
egyhangúság állott be az időjárással. Most azon-
ban már kilátásunk van verőfényes,  — talán még 
hosszú őszi napokra is. 

— Második közlemény a boszniai sebesültek 
javára begyült kegyadományokról:  Potsa Jánosné 
ő nagysága Peselnekröl 80 dgr. tépés és 12 darab 
sebkötő. Mihály Istvánni úrasszony S. Sztgyörgy 
1 kgr. 4; dgr. tépés. Gidófalvi  Vilma kisasszony 
S.-Szentgyörgy 1 kgr. 25 dgr. tépés. Forró Ferenc 
alispánné ö nagysága, Gál Mari, Gál Irén és For-
ró Szabina S.-Sztgyörgy 3 kgr. 50 dgr. tépés, 18 
darab sebkötö és egy csomag lenrongy. Tompa 
Miklós sepsi felsőjárási  frzolgabiró  ur által bekül-
detett: özv. Tompa Lászlóné ö nagysága gyűjtő-
ivén 13 frt  58 kr, Temesvári Jánosné ő nagysága 
gyüjtöivén 1 frt  63 kr, 2 db cs. kir. arany, i kgr 
tépés, 4 tucat karkötő flanell  és sebkötő vászon. 
Ntiszteletű Csiszér Gáborné úrasszony gyüjtőiv'én 
8 frt  és 2 drb len lepedő. Uzon község elöljárósá-

ga gyüjtöivén 9 frt  80 kr. — Sepsi-Szentgyörgy, 
1878. október 8-án P o t s a J ó z s e f ,  főispán. 

— Negyedik közlemény a sepsi-szentgyörgyi 
nők segélygyüjtő bizottságához a Boszniában meg-
sebesültek javára történt adakozásokról. Csutak 
Jánosné és Mélik Jánosné gyüjtöivén : Gr. Káinoki 
Félixné 20 frt.  Ügyvéd Nagy ICárolyné, Temes-
vári Gergely 2—2 forint.  Veres Gyuláné, Dálnoki 
Károlyné, Samek Ilona, dr. Samek, N. N., Nagy 
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