
Sierkesztőségi iroda: 

ripiac, CBUlak-féle  ház, 

hová 1 lap szellemi részét 

illeti küzleraények 

küldendők. 

Kiadó hiratal : 
Pollkk Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérinentesen intézendók. Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós kőzgazdászati lap. 

Megjelenik ezen lap ketei-
kint kétszer: 

csütőrtölcöB és -raalraap. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagj 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Kél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij killtSn 30 kr. 
Nyilttór sora 15 kr. 
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harmadát adja a földbirtokosnak,  a mi nem lett 
volna felette  terhes reá nézve, ha kellően hajtatik 
végre. Azonban a fizetés  pénzben történvén, a he-
lyi hatóságok által támogatott birtokosok önkény-
tesen állapították meg az árakat, ugy, hogy a bérlő 
gyakran termése felénél  is többet volt kénytelen 
átengedni. A szabályzat szigorú alkalmazása elég 
jó helyzetet biztositana a bérlőknek. 

Továbbá megkönnyítendő a keresztények szá-
mára a földbirtok  szerzésének lehetősége, s a job-
bára értéktelen nagy állami földterületek  kedvező 
feltételek  alatt letelepítésekre lennének íelhaszná-
landók. Ezek fő  vonalai a bizottság szervezési mun-
kálatának. Természetesen csaknem minden azon 
egyéniségek megválasztásától fog  függni,  a kik 
annak életbeléptetésével lesznek megbizva. 

Külállapotok. 
A porta körjogryzéke monarchiánk ellen 

a leghatározottabb visszautasítással találkozik 
minden oldalon Lord Saüsbury meghatalmazta 
a londoni osztrák magyar ügyvivőt, — tudassa 
Bécsben, hogy Anglia a leghatározottabban visz-
sza fogja  utasítani a porta kívánságát ; hason-
lót jelentenek Rómából és Berlinből is, ugy, 
hogy a bécsi hivatalos lap méltán jegyzi meg, 
hogy nemcsak a sajtó, hanem az összes euró-
pai kabinetek is egyhangu'ag elitélik a porta 
qualifikálhatatlan  nyilatkozatát. A berlini »N. 
Ztg* egy sugalmazott közleménye íg^szól : 

„Csodálatos, hogy a török diplomácia azt 
a — persze hiábavaló — kísérletet teszi, hogy 
a Boszniára vonatkozó egyezmény meghiúsulá-
sáért Ausztría-Magyrrországot tegye felelőssé. 
A berlini szerződés semmit sem tud egy ily 
egyezmény szükségességéről. A török megha-
talmazottak utóing kinyilatkoztatták ugyan, hogy 
a török kormány fentartja  magának ez ügyben 
egyezményre lépni a bécsi kabinettel; ismere-
tes dolog azonban, hogy az egyezmény létrejö-
vetelét maga a porta hiúsította meg. Egyéb 
iránt ha Törökország utólag azt ál ítja, hogy 
a boszniai fölkelés  és következményei  elkerül-
tettek volna, ha Ausztria-Magyarország > em 
vonul be a portával va'ó megegyezés nélkül : ! 
a nagyhatalmaknak, illetőleg Ausztria-Magyar- j 
országnak nem szükséges ily frázisok  cáfolatá-
val fáradozni;  elegendő, ha rámutatnak a porta 
előbbi jegyzékeire, melyekben bizonyítani ipar 
kodott, hogy nincs része a fölkelésben.  Ha ez 
igaz, akkor a konvenció sem akadályozta volna 
volna meg a fölkelést." 

Az orosz sereg visszatérése Konstan-
tinápoly alá szintén alkalnus a helyzet bo-
nyo'itására s élénken bizonyítja a porta tehe-
tetlenségét. Mint már néhány nappal ezelőtt 
jelentettük, az orosz csapatok által elhagyott 
tájakon a törökök azonnal a legkegyetlenebb 
vérengzéseket követték el a keresztények el 
len s ezzel kedvező alkalmat nyújtottak az oro-
szoknak, hogy visszatérjenek a már kiürített 
pozícióikba Londonban ennek híre re. dkivüli 
izgatottságot szült s Salisbury inarquis rögtön 
táviratilag felvilágosítást  kívánt Szentpétervár-
ról. Kifogásul  a szentpétervári kormánynak ele-
gendő lész a törökök vérengzése ; mindinkább 
szembetűnő azonban, hogy az oroszok iit mesz 
szebb terjedő célokat követnek. Ujabb tudósí-
tások' megerősítik, hogy az oroszok rendszere-
sen izgatnak a rumeliai bolgárok közt a berlini 

'szerződés végrehajtása ellen s alább közlünk 
mutatványt a tiltakozásból, melyet a bolgárok 
készítettek Kelet-Rumelia alakítása ellen. Meg-
erősítik továbbá, hogy Oroszországból fris  csa-
patok küldetnek Törökországba — s igy épen 
nem valószínű, hogy az orosz sereg egyhamar 

'hazavonul. Ennek megfe'elően  jelentik London 
ból is, hogy az angol hadügyi és tengerészeti 

, hivatalokban újból nagy mozgalom kezd ural-
•kodni 

Az afgán-kérdésről  jelentik Londonból, 
hogy az Afganisztán  elleni erélyes katonai tün-
tetésre nézve már minden előkészület megtör-
tént, azonban bizonyosnak vehető, hogy Kabul 
ba ez évben már nem mennek az angol csapa-
tok. A támadásban az emir alkalmasint meg 
fogja  előzni az ango okat, — vlsszaveretésére 
azonban már is elég haderő áll a határokon,' 
Hogy Oroszország az angol-afgán  háborúban 
nem marad sokáig semleges, azt főleg  a főbb! 
orosz tiszti körök nyíltan hirdetik, kijelentvén/ 
hogy több ezer főnyi  orosz sereg már készen ' 
áll az affán  határon s hocv énen e n n e k fnlv-  ' 

tán Anglia és Oroszország kozt sem lesz a Há-
ború elkerülhető. 

Bismarck lierccg beszéde, melyet a so-
cialista torvényjavaslat tárgyalása alkalmából 
mondott, nem tévesztette el hatását A nein-
zeti-szabadelvüpárt láthatólag meg van nyerve 
s most már nemcsak a socialista törvényjavas-
lat elfogadása  van biztosítva, hanem valószínű, 
hogy a későbbi parlamenti tárgyalások számára 
is erős többség fog  alakulni a kormány mellett. 

* Tisza kormányelnök meglátogatta 14-én 
Széli Kálmánt a pénzügyminisztérium elnöki osz-
tályában és másfél  óra hosszat értekezett vele. 
Madarassy, a pénzügyminisztérium államtitkára is 
jelen volt. Főképen a pénzügyminisztérium tényle-
ges ügyeiről volt szó, melynek vezetését formali-
ter át vette Tisza kormányelnök. Széli Kálmán 
bucsut vett a pénzügyminisztérium hivatalnokaitól, 
kik az osztályok főnökeinek  vezetése alatt jelen-
tek meg nála. Széli Kálmán d. u. bucsulátogatást 
tett Tisza kormányelnöknél. 

* Tisza Kálmán miniszterelnök e hó 14-én 
vette át Széli Kálmántól, ki reggel Rátótra uta-
zott, a pénzügyminisztérium és Wenckheim Béla br. 
a belügyminisztérium vezetését. Tisza nem mutatta 
be magának a tisztviselőket testületileg, hanem 
egyenként fogadta  az osztályvezetőket. 

* Az „Ellenőr" azt hiszi, hogy a szabadelvü-
párt a képviselőház elnökségére ismét Ghyczy 
Kálmánt fogja  candidálni; meg vagyunk róla győ-
ződve, hogy Ghyczy Kálmán, kivált a jelen körül-
mények közt, a reá eső választást elfogadja., 

* A delegációk november 4 vagy 5-ikére hi-
vatnak össze Budapestre. 

Bosznia szervezése 
A „Times"-nek egy bécsi távirata a szervezés 

alapelveit következőkben adja elő :" 
Nem vettek fel  tabula rasát kiindulási pontul 

hanem a dolgok tényleges állapotát vették minde-
nek előtt fontolóra.  Fejleszteni azt, nem pedig ra-
dikális átalakításhoz nyúlni, volt a cél melyet foly-
vást szem előtt tartottak. Ugy találták, hogy az 
adminisztráció formájában  kevés változtatás szük-
séges, s hogy az eddigi rosz izgatás okát nem any-
nyira a rendszer maga, mint inkább annak épen 
nem, vagy helytelenül történt alkalmazása képezte. 
A tartomány közigazgatási rendszere ennélfogva 
igen csekély változást fog  szenvedni. Legfölebb  a 
magasb állású hivatalnokok fizetésének  némi re-
dakciója lesz kívánatos, s e változással sem fog-
nak az illetők valamit veszteni, mert a fizetés 
rendszeressége kárpótalja annak csekélyebb nomi-
nális összegét. A fennálló  rendszer fejlesztésében 
s módositásaiban gr. Andrássy reformjegyzékének 
iránya követtetett, mely szerint a lokális ügykeze-
lés ellenőrzése a lehetőségig az első sorban érdek-
letekre lesz bizandó. A pénzügyi kérdés természe-
teden kiváló figyelemre  lesz méltatva. A cél az 
volt, hogy Bosznia jövedelmeivel fedeztessék  an-
nak szükséglete, s a bizottság számításai szerint 
ez lehetséges is. Rendes körülmények közt Bosz-
nia átlagos bevételei 6 millió frtot  teltek, melyből 
2,800.000 frt.  Konstantinápolyba szállíttatott, a 
többit pedig e tartomány közigazgatása vette 
igénybe. 

Ennek szükségletét jelentékenyen redukálha-
tónak hiszik, mig másfelől  a közvetett adókból íz 
eddiginél nagyobb bevételt remélnek, ugy hogy te-
temes összeg maradna fen  az okkupációnak tör-
lesztésére. A jelenlegi körülmények közt bizonyos 
időnek el kell telni, mig a helyi milícia alakításá-
nak terve kivihető lesz, s addig tetemes osztrák-
magyar haderő lesz ott tartandó. A bizottság azon 
nézetben van, hogy az agrarius kérdés, melynek 
csak ugy, mint a rosz adminisztrációnak része 
volt a zavarok előidézésében, nem maradhat egy-
általán még jelen állapotában ; csakhogy ennek 
radikalis megoldására az időt még nem látja elér-
kezettnek, bár nézete szerint már most is történ 
hetnek előkészítő lépések a legnehezebb kérdés-
nek fokozatos  megoldására. Az első ily lépés lenne 

1 a földbirtokos  és bérlő közti viszony célszerű sza 
f  bályozása, illetőleg annak biztosítása, hogy a már 
. létező — Omár basa által életbe léptetett — sza-
bályzat végrehajtassék. 

E szabályzat szerint a bérlő termésének egy 

A Uécsben lartott minisztertanács hir szerint 
elhatározta, hogy a megszálló sereg egy része ha-
za bocsáttassák. E határozat végrehajtásával ko-
molyan foglalkozik  a hadügyminisztérium és a má-
sodik hadsereg főparancsnoksága  is tanácskozik 
fölötte.  Katonáink egészségének kedvéért, de gaz-
dálkodás szempontjából is kétségkívül nem kíván-
hatnánk jobbat, mint hogy a megszálló sereg nagy 
részét haza küldjék, de tartunk tőle, hogy kíván-
ságunk nem fog  egészen beteljesülhetni. Arányta-
lanul kevesebb jelentősége van annak a tekintet-
nek, hogy a két tartományban még koránt sincs 
megszilárdulva a nyugalom ; sokkal nagyobb fon-
tossággal bírnak azok az események, melyek a ke-
leten készülnek. A konstantinápolyi orosz nagy-
követ már is kijelentette, hogy az oroszok csak a 
különszerződés megkötése után három hónap múl-
va fogják  kiüríteni Drinipolyt ; a porta pedig csak 
akkor szándékozik végrehajtani a berlini szerző-
dés többi pontjait, ha Ruméliát visszakapja. Ilyen 
cirkulus vitiosusban attól félünk,  hogy a miniszter-
tanács határozata, a közös minisztérium és a főpa-
rancsnokság tanácskozásai dacára is szerény szám-
ra fog  olvadni a megszálló sersg reductiója, de 
még ez a reductió is aligha fog  megtörténni de-
cember előtt. 

A porta kör|ogyzékére vonatkozólag jelentik 
a „Fremdenblattnak" Konstantinápolyból okt. 11-
ről : Az itt3ni diplomatiai körök állítása szerint a 
fényes  porta okt. 7 én két sürgönyt nyújtatott át 
a bécsi kabinetnek. Az első jegyzékben kijelentette 
hogy nem kötheti meg Ausztria-Magyarországgal a 
conventiót, egyszersmind hangsúlyozta azonban, 
hogy a porta nagy súlyt fektet  nemcsak barátsá-
gára, hanem szövetségére is Ausztria Magyaror-
szágnak. A második jegyzék csakugyan vádakat 
foglal  magában, állítólag az osztrák-magyar csapa-
tok által Boszniában elkövetett kegyetlenségek 
miatt. Itt tökéletesen meg vannak győződve arról, 
hogy azok a vádak, melyeket a porta említ jegy-
zékében, teljesen valótlan jelentéseken alapulnak, 
a melyeknek aligha nem az ottani kormányzó a 
szerzőjüké Az itteni politikai körök azt hiszik, hogy 
mind a két jegyzék elküldése dacára sincs a por-
tának offensiv  szándéka és inkább azt hajlandók 
hinni, hogy a két okmány fogalmazása  alkalmával 
cserben hagyta a portát rendes ovatossága és okos-
sága. Ez a nézet annál inkább alapos, mert az em-
lített két okmány nem foglal  mdgában tulajdonké-
peni tiltakozást Bosznia katonai megszállása ellwi. 

A bolgárok tiltakozási. A bolgárok, mint a 
„Daily News" irja, tiltakoztak országuk felosztása 
ellen s a tiltakozásból a nevezett lap következőket 
közöl: „Midőn a berlini kongresszus határozata 
hivatalosan kihirdettetett, mély fájdalommal  teltünk 
el; értésünkre esett aztán, hogy országúnk egyré-
sze, melyet kizárólag tiszta vérű bolgárok laknak, 
Bulgária többi részétől „Rumélia" név alatt elvá-
lasztatik s bizonyos, Anglia által álmodott, kétes 
autonómiával fog  birni. Azon részvét, melyet az 
angol nép irántunk tanúsított, nincs összhangban 
az angol kormány eljárásával, me.: most minden-
képen arra törekszik, hogy bennünket a szolgaság-
ban tovább is meghagyjon, s a török kormány el-
viselhetlen jármát — melyet öt hosszú évszázadon 
át viseltünk, mintha nem emberek, de vadállatok 
volnánk — ránk és gyermekeinkre újra feltegye. 
Lord Beaconsfield  Berlinben az arany borjú oltá-
rán áldozta fel  Bulgáriát. S Anglia, mely az egész 
világot elkábította „az én érdekeim! az ón érdé • 
keim !" kiáltásokkal, mintha más népek és nemze-
tek nem bírnának érdekekkel, a szerencsétlen bol-
gár nemzetnek csak zavart és bajt okozott. Anglia" 
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abban a hirben áll, hogy szabadságot, világosságot 
és jólétet ad a legtávolabb eső — európaiak által 
ritkán látogatott országoknak, de itt, Európa tu-
lajdonképeni szivében, mind ennek az ellenkezőjét 
cselekszi. — A Beaconsfield-miniszterium  eljárása 
egyenesen ellenkezik a bolgár nép szabadságával, 
gyarapodásával és jólétével. De tudja meg az an-
gol kormány, hogy mi nem adjuk meg magunkat 
a törökök pokoli kormányának. Mi szabadok aka-
runk lenni és szabadok is leszünk !" 

Az Afganiütán  ellen megindult angol hadi 
mozgalmakra vonatkozólag távirják a „Standardé-
nak e hó g-éről, hogy Ross tábornok hadoszlopa 
az Ali Musjid erőd mellett elvonult, s Dakkát azon-
nal megrohanják az angol csapatok. Ugyancsak 
az emiitett lapnak távirják, hogy az angol csapa-
toknak Dumroodon át való előre nyomulása pár 
nap alalt nem fog  megtörténni ; igy a komoly had-
miiködésekről csak napok múlva érkezhetnek je-
lentések. Az ali musjidi afgán  helyőrség 8 rendes 
zászlóaljból és 18 ágyúból áll. A Kurram hadosz-
lop csapatai gyorsan gyülekeznek Kohatban, hova 
Roberts tábornok, mint a „D. T."-nak távirják, e 
hó 9-én érkezett meg. Ugyanaz nap 2 ezred Ko-
hatból Thullba ment. 

Román lapszemle. 
JJrassó, 1878. okt. 14-én. 

A brassói ultra nemzetiségi lap a Gazet'a 
Transilvaniei szép csendesen markába nevet a mi-
niszteri válságon s csinálja a complimentet a cseh 
ultráknak. ^ 

Sorai közül kiri az a fojtott  vágy, hogy mi-
lyen jó lenne, ha még egyszer visszajőne az az 
áldott beamter világ. Idei okt. 10-iki számának ve-
zércikkében ezeket irja ; „A szabad és egyenjogú 
szlávok a monarchia minden népei szabadságának 
hatalmas védpaizsai lehetnek." „Csak az elnyomott 
s jogaikban megrövidített szlávok lehetnek félel-
mesek azon elemeknek, melyek azt hiszik, hogy a 
gondviselés által felettük  uralkodni hivatva van-
nak." A déli valamint az északi szlávok ma olyan 
tényezők, melyeket a monarchia bármelyik állam-
férfiának  tekintetbe kell venni, ha azt akarja, hogy 
össze ne dűljön ma az a kőfal,  a melyet tegnap 
épitett Ha a trón magaslatáról 1860 óta ismételt 
izben kihirdetett egyenjogúság üdvös elvei meg-
gyökeresedtek volna monarchiánkban, ugy ma 
nem lehetne attól félni,  hogy ez a birodalom még 
szláv is lehetne. Csak a mostani nemzeti elnyomó 
rendszer idézhet elő hasonló félelmet." 

íme t. olvasó kimutattam e sorokban azon 
állitásom igazságát, hogy a brassói „Gazet'a" bó-
kol a- cseh atyafiaknak.  Ha még azt is megmon-
danám, hogy egy hosszú vezércikk után, mely 
mind ebből a d u r-ból van tartva, következik Rie-
ger hirhedt beszéde, melyben az osztrák németeket 
a magyarok ellen szövetségre hivta fel:  akkor tisz-
tába lehetünk a „Gazet'a" édeskés vágyai iránt. 
Mondanom sem kell, hogy ettől a szövetségtől 
várja a „Gazet'a" a beamtervilág feltámadását,  me-
lyet ő igy nevez: „Egyenjog a birodalom minden 
népeinek." 

A „Gazet'a" híveinek még most sem viradott 
meg. Az orosz cár kivágott Romania testéből egy 
gyönyörű darabot, ott ül egy hatalmas oroszsereg 
ma is Romania nyakán. Ha az onnan jövő utasok-
ól azt kérdezzük, hogy voltaképen mikor akar-
tnak a muszkák Románia nyakáról hazatakarodni: 

az utas azt feleli:  „Valószínű, hogy soha, de 
soha . . . És a „Gazet'a" mégis nálunk beszél su-
premitiaról, itt dicsőíti a déli és északi szlávok szö-
vetségét s ezekből vár a románokra szebb jöven-
dőt . . . Szegény „Gazet'a" enynyire megvert téged 
az úristen vaksággal! 

Nem folytatom  tovább, csak azt mondom a 
magyar „ellenzéknek", hogy nyissa fel  szemeit és 
lássa meg, kogy túlzásaival egyenesen a reactió 
malmára hajtja a vizet. . . . 

Czenki Pál. 

Tanköteleseink két nembeli száma 140—150 
között váltakozik. 

Van e községnek célnak megfelelő  minden 
féle  középülete, de disze lenne a községnek és ko-
ronája minden épületeknek : i s k o 1 á j a. 

Nincs iskolája, mert azon épületet, mely annak 
lesz vala átalakítandó, össze rombolta egy rosz 
épités és az iskolaszék számtalan kérelmezése után 
ott áll már az ötödik évre is haszontalan rom-
jaiban. 

Eljött az idő, a tanitás már rég kezdetét kel-
lett volna, hogy vegye, mind a törvények értelme 
szerint, mind időszerüleg. 

Az iskolaszék a községi elöljárósággal már 
több izben értekezett az iskolák elhelyezése és 
berendezése felett,  de ninc* arra alkalmas hely 
egy is, mert azon magán épületek, melyeket 1874 
óta haszonbéreltek, azok most részint a hivatal 
részére, részint az ahoz tartozó hivatalnokok  által 
mind haszonbérelve és el vannak foglalva. 

Végre kénytelenek  valának az iskolahelyisé-
gen egy fedél  alá három kis szobába meghatározni 
f.  hó ó.án tartott gyűlésükben az iskoláik elhelye-
zését és berendezését két tanitó vezetése alá, mely 
nem kis gondot ad most nekem, ugy beosztani há-
rom szobába 100—120 tanulót, hogy ott két tanitó 
sikerrel taníthasson. 

Ez az iskola ily elhelyezésénél fogva  megér-
demlené és óhajtaná is mentől elébb a megyei kir. 
tanfelügyelő  ur személyes látogatását. 

Szinte ilyen körülmények  közt tartja fenn  N.-
Ajta sok áldozattal négy év óta községi népisko-
láját — egyik évben itt — másik évben ott helyez-
ve el ideiglenesen, de a törvényele — és a kor kí-
vánalmainak soha sem megfelelő  helyen, mert ar-
ra nincs alkalmas haszonbérelhető hely a köz-
ségben. 

Ennek az iskolának jellege : „községi népis-
kola," de rá illőbb és jobb elnevezése lenne: „köz-
cégi vándor népiskola," melynek párját — vala-
mint iskolája építkezésének, egész bizonnyal a ma-
gyar koronaország területén senki sem találná. 

Négy éve már, most az ötödik, hogy évről év-
re reményli Nagy-Ajta iskolaszéke és elöljárósága 
hogy ha ez évben ez alig alkalmas haszonbérelt épü-
letben kínlódnak gyermekeink  és tanítóink, a jö-
vőre tán iskolaügyünkben  tett sokszori méltányos 
kérésünk meg lesz hallgatva felsőbb  helyen és is-
kolánk építkezése eszközölve lesz s azt foglalhat-
ják el. 

De ez a remény évről évre csalta és ma is 
csak a reményyel vagyunk  a népnevelés nagy ká-
ráig és hátrányára. 

Legilletékesebbek ez ügyben segédkezet nyúj-
tani az iskolaszéknek,  mint felebbező  hatóságok a 
megyei kir. tanfelügyelőség  és a megyei közigaz-
gatási bizottság. 

Vajha iskolánk építkezésére vonatkozó remé-
nyünk ezen felebbező  hatóságok ügybuzgó tevé-
kenysége által kieszközölve  felsőbb  helyen isko-
lánk építkezését, bár jövőre valósulhatna. 

Iloda Samu. 
vezértanitó. 

VIDÉKI ÉLET 
Nasy-Ajta, 1878. okt. n-én. 

Nagy-Ajta a miklósvárszéki járás központja 
s magában véve jóratörekvő, élénk, munkás föld-
mives és iparos székelyek lakhelye. 

Régebben a székely huszárok kapitányi hi-
vatala — s ez időszerint pedig felsőbb  rendelet 
következtében a kir. járásbirói hivatal székhelye. 

Tehát valamint régebben, ugy most is a köz-
ség értelmiségén kivül inteligens hivatalos sze-
mélyek és azokhoz tartozó családok lakják e köz-
séget, kik a község értelmessógóvel és jóra törek-
vő polgáraival kezet fo^va  nemcsak az anyagi, — 
hanem a szellemi előhaladást is célul tűzték csa-
ládjuk körében. 

A község lakosainak száma 1500. 

Végszó a . toportyánfórges' ,  „nyngalomtökós*, 
„kecskeböka-fülemüés",  „keccegö fenyés", 

.tánc zökkentős* stb tanárjelölt úrhoz.*) 
Mottó: .Milyen a mosdó, olyan a kendi > 

Csatoszesr, 1878. október 9. 

A hosszú lére bocsátott toportyánférges  cikk-
nek valahára végét értük.**) ^ 

Egyelőre a volt szándékom, hogy hallgatásom-
mal ez elvemnek: „a piszkolódás és rágalmazás 
valamennyi vitatkozást nélkülőzhetővé tesz" érvényt 
szerezzek oly eszelős betüvetővel szemben, mi-
lyen t. László Dávid ur. Nehogy pedig az érdekelt 
ur hamis győzelme mámorában elhigyje magát: 
jnak láttam saját munkájából egy tükröt tartani 
elé, hadd lássa magát abban, mily csúf  a hánya-
veti vresfejüség  a léha elbizakodottság, a dölyfös 
hálátlanság s mint a székely mondja: a rut ispion-
kodás. 

Hogy t. László Dávid urnák üresfejüségét 
megismerjük, nézzük elébb azon egyetlen önálló 
cikkét, mely alá nevét egészen kiirta. E nélkül a 
„Csiki apróságok" Írójának megismerése egészen 
félszeg  lenne. Ez önálló munkának cime „Az osdo-
lai alagút." Megjelent a „Nemerének" idei 66, 67, 
68-ik számaiban. E „leírás", eltekintve attól, hogy 
a barlang és alagút között sem tud különböztetést 
tenni, valóságos szörnyszülötte a képzelemnek és 
kótyonfittye  a logikának. 

Lássunk röviden egy pár szemelvényt. 
„Cseresznye még a fűzfákon  is (t. i. Osdoián) 

megfoghatlan  módon tenyészik". 
Persze, a fűzfa  aztán az iró fejéből  nő ki, Os-

dola leírása pedig egy dióhéjba csomagolva. Hát 
a „tenyész" ige mit keres itt ? 

A Kisrétről ily phantasztikus képet mázol: 
„Lelked visszaszáll képzeleted röppenő szárnyán 
Ádám és Éva paradicsomi édenébe (Hát ez megint 
mi ? paradicsom nr éden) s a mit csak elképzelhetsz 
ez édeni világ bűbájos kertjében, mindazt a maga 
valódiságában látod ragyogni amoct". 

Tehát Ádám és Eva Osdola Kisrétjén laktak, 

«) Az osztó-igazság elvénél fogva  közre adjuk ezen válasxt 
irAja és a megbántott testület irduti tekintetből, azon megjegyzi-
síink mellett, hogy ezzel a t. vábbi vitatkozás e l i l t lapunkat be. 
zárjuk. Szerk. 

**) - Az utolsóhoz (84. szám) harái kezek utján épen most 
iutt.atta.ra. B 

mert ott „a paradicsomi éden a maga valódiságá-
ban" van meg. Ez újság a világ előtt ! Oh ragyo-
gó toportyánférges,  lóbadubós phantasia !! 

Tovább: „Emitt egy sétány 'alakú gyönyörű 
fasor  húzódik gyürü alakban végig". 

Húzódik gyűrű alakban ? Vagyis ez a falu 
olyan kerek, mint a nyárs. 

„Halvány (vagy a mi egy: sáppadt) gyenge 
moraj" 

Miért nem rózsáskeblü szarkaláb ? 
„A pásztorgyermek-csoport „hajrá" kiáltásai-

nak viszhangja — harmonikus módon párosulva a 
messze távolban levő rengeteg őserdők égig maga-
suló fáinak  megtört ágyomorajnak tetsző suhogá 
sával" 

Tehát van ágyumoraj-suhogás is ? Nem egyre 
megy-e ki : A hajnali szellő pelyhés szárnyain jött 
rengeteg őserdők százados tölgyfáit  bömbölve tör-
delő lágy zepnir-szellet suhatag ? 

„Egy kissé félrébb  eső ĥelyen megtört lelkű 
juhászbojtár (az Osdoián is pakulár) furulyázik  ke-
servesen ; sípjának szomorú hangjai remegve jut-
nak el szived templomáig". 

Tehét ön szerint sipon furulyázni,  vagy furu-
lyán sípolni is lehet ? Látott már fából  vaskarikát? 
Na, ez épen az I 

Tovább : „ . . . mikor szerelmednek első böl-
csőjénél reszkető kezekkel,  imádó lélekkel emeltél 
oltárt egy szelid lányka emlékének, kinek ajkáról 
először haliád elömleni a szerelem mindenható ha-
talmának üd/öt adó igéit, ki szerelemittas kebellel 
öntötte (Na, még a ŝzerelemittas keblet beállítja 
vizhordó kannának) első édes csókját ajkadra". 

Minő bombasztikus iiályu ődöngés ez? Sze-
relmednek „első bölcsőjénél" oltárt emelni s aztán 
zuhatagként önteni egész „kebellel" az első csókot. 

Valóban nagy megtiszteltetése a „bimbóból 
kifejtett  szűz tiszta rózsának". — Csoda, hogy ide 
nem fáslizta  egy bizonyos vad poétának ezen kur-
jongató szivömledezését: „Tuba, tuba I Te harizs 
alakú aranycsőrü veréb, ki a szerelem-pányvázott 
sziveken kopácsolsz vén asszony alakjában, mintegy 
vedlett varjú." 

E „leírás" végedes végig mind igy megy. Az 
érthetetlen bombaszt, a vadhevü phantasia, a ra-
koncátlan ész csömörletes módon hurcol meg eget, 
poklot, szerelmet, félig  sült emberi vázakat s aköz-
ben t. Lász ló ur szenvelgő fájdalmában  akkorákat 
vonít, hogy szamártól is sok volna. 

Azt hiszem, ,az osdolai alaguti szemelvények-
ből elég ennyi arra nézve, hogy t. László urnák, 
mint egyetemet végzett tanárjelöltnek nagyszerű 
hányaveti üresfejüsegéről  bár ki is kellő fogalmat 
szerezzen ; — de arra is elég, hogy a ki nyugodt 
szemlőlédésében ilyen vadakat tudott összeírni: mi-
lyeneket irhát az, mikor sértett büszkesége védel 
mére tomboló szenvedélyétől kér tanácsot ? 

Lássuk tehát nyomban a „Csiki apróságok" 
. . . . ó . . . . d lóbadugó Íróját, ki az elmondot-
tak után más nem lehet, mint ifj.  László Dávid 
tanárjelölt ur. 

László ur neki ront Csiknak s vádolja a világ 
•lőtt olyan ostobaságokkal, melyek holmi koptatott 
eszű suhancoknak még kopottabb viccei. László ur 
a helyett, hogy az igaz való után tapogatóznék : 
békamódra fölfuja  magát s midőn már bőre a léha 
elbizakodottság feszes  fokát  elérte, kezd ujságilag 
fülemilézni  (szerinte a kecskebéka  fülemile)  s ilyen 
ömlengő tanácsokat trillázni: „Csiki atyafiak,  az 
istenért I az ilyenekkel  hagyjunk fel,  avagy ha hasz -
náljuk, ne zugolódjunk azért, hogy minket góbék-
nak hinak." S legvégül aztán egész mutuj szakkép-
zettséggel odaveci: „A csíkiak csakugyan góbék, 
mi szerény Ítéletem szerint a felhozott  példákból 
Ítélve egészen találó elnevezés, mert csak góbé-
észszel lehet a medvét „toportyánféregnek",  hámot 
„lóbadugónak", nyerget „nyugalomtőkének",  kecs-
kebékát „fülemilének",  órát „keccego fenyének", 
táncot „zökkentőnek",  stb. stb. nevezni s mi több: 
ezen elnevezéseket uton-utfélen  használni." 

Ez első eset mióta Csik áll, hogy valaki e 
hitványságokat  mint uton-utfélen  használt hazugsá-
gokat igazságkép újságba írja. Első eset, hogy va-
laki minden szemérem nélkül elméjének hitvány 
cula-buláját*; Csíkra meri aggatni. Ne csodálkoz 
zék aztán László ur, ha e léhaságok egyes egye-
düli cultiválóját mint joggal megillető címekkel, v. 
jobban mondva: tászlis előnevekkel  önt s ha öntől 
külön állana becses uri személye, azt is ünnepé-
lyesen földíszítjük. 

Mint a t. olvasóközönség tudja, a fölvett  vita 
tárgya « volt: László ur a már ismert elnevezé-
seket váltig erősiti, hogy azok Csíkban uton-utfélen 
használtatnak. Én szigorúan s egészen tárgyilago-
san szóltam a „Nemere" idei 64. 65-ik számában a 
kérdéseit tárgyhoz, azokat mint képtelenségeket, 
erős, sőt merem állítani, dönthetlen okok alapján 
megcáfoltam.  Ez erős okok hozták aztán fejemre 
a bajt. László urnák kemény volt a barackmag. 
(Lásd a „Nemere" idíi 77, 80, 81-ik számait.) — S 
minthogy a higeszuek édes atyafiságban  vannak 
minden kornak azon specialitásaival, kik félik  az 
igazat : ugy László ur is kicsinyelve a földet,  fel-
hágott hóbortos szenvedélye contijjnaciójára s on-
nét vadgesztenye-burokként  megrepedt cinegefogó-
jából szélnek eresztette léhás logikájának fonnyadt 
magvait. 

Lássuk miként ? 
lililás Antul. 

(Vége következik  ) 

• Csiki lájszó — ringy-ronjy. B. 



(Irta és felolvasta  SZKKKLV  JÁKOSMÉ Incze Sarolta a kézdi-
vásárhelyi jótékony nőegylet által a Boszniában megsebesült har-

cosok segélyezésére októbei 6-án rendezett hangversenyen.) 

Nem kérdezzük azt, hogy miért és miképen 
intézkedtek államférfiaink  nemzetünk sorsa felett; 
a csatákat intéző végzetet se vonjuk kérdőre : mi 
csak arra vagyunk hivatva, hogy enyhítsük ha-
zánknak vérző sebeit. Minő titkos céloknak eszkö-
zei valának ama martyrok Boszniában (azon ide-
gen földön,  hol a nyílt csata dicső halála is két-
séges volt és hol feltételezhetjük  s csaknem bizo-
nyosak vagyunk a felől,  hogy nemzetünk és ha-
zánk fiainak  nagy része orozva gyilkoltatott, pusz-
títtatott), eme kérdéseknek megfejtése  a világtörté-
nelem feladata  leend a távol jövőben, midőn mi 
már nem leszünk. De ama vértanuknak nyilt sebei, 
az özvegyek és árvák könyei, zokogása, a meg-
csonkított élők egy lelketrázó jajjal kiáltanak se-
gélyért, enyhületért. 

Királyasszonyunk,  századunknak egyik fen-
költ lelki uralkodónője, a nőiség és lángész által, 
ki mióta nemzetünknek királynője, már sokszor 
adá jelét a magyar nép iránti élénk rokonszenvének, 
jelenleg is ő maga jelölte ki követendő irányun-
kat. Nem idézem szavait, melyeket a sajtó és la-
pok utján ugy is tudunk már ; de honunk hölgyei 
már ez irányt hazaszerte követik és nincs hazánk-
ban valamirevaló város, hol női egyletek ne szer-
veztettek volna ez irányban ; mert a bajor Erzsé-
bet, ki szivében magyar nemzetünknek védangyala, 
nem hiába számított reánk. Hisz elomlott vérünk 
Bosznia hegyei kőzött, tán nem hiában öntözé az 
idegen föld  hantjait és testvéreink martyr halála, 
a sebesültek nyilt sebe és jajai könyörületre indít-
va a magyarok istenét : e könyörület sziveitekre, 
sziveinkbe szállt és ott megtermé a részvét virá-
gát, a tettek és nemes küzdelmek gyümölcsét. 

Félre tehát kislelkűség, rágalom, irigység, és 
félre  szájhősiesség, mely belekapaszkodva az ese-
mények gépezetébe, intézni véli a világ sorsát és 
a légberepülö gépeket képzelve, egyszersmind a 
csillagok hónába képzeli magát. Nekünk tenni kell 
és mi tenni fogunk. 

Ne gondoljátok azonban, hogy Pompadour és 
Dubarrik szellemében kívánunk működni és Ver-
saillesi jeleneteket idézünk elé a Lajosok korából, 
melyek megalapiták a nagy francia  forradalmat  és 
a nyaktiló által pusztulást terjesztének Franciaor-
szágban, megharagítván a korszellemet kicsapon-
gások által. 

Mi magyar nők vagyunk I Hazánk és nemze • 
tünk virága, ereje idegen honban a magas politi-
ka és a végzet eszközeként hullt és hull ez ideig. 
A megtépett nemzet erejét megmenteni, növelni, 
annak sebeit enyhíteni szívvel, lélekkel és tettek-
kel a mi hivatásunk. 

És ti férfiak,  — kik sokszor tömjéneztetek és 
tömjénezni fogtok  a női hiúságnak, — vájjon haboz-
tok-e, midőn nem a hiúság, de a hon oltárán áldo-
zunk ? Ha néha roszak vagyunk, ha hibázunk, ha 
rágalmaztatunk, akkor is minket védeni szent és 
lovagi kötelességetek; hát midőn közös anyánk, 
hazánk kebelén vert sebet a világszellem, a magas 
politika: akkor ne segitnétek nekünk szent mun-
kánkban e sebet kötözni, gyógyítani ? 

Bizonyára a magyar nemzet férfiai,  kik a nőt 
feleségnek  nevezték, fele  segítséggel, egy szivvel 
lélekkel orvosolják, enyhítik a hon sebét és nem 
fürkészve  az állam gépezetének úgyis kifürkészhetet-
len titkait, egy jövő korra bizva akrepülőgépek^hasz-
nálatát, ném ítélnek élet és világ felett  ezúttal és 
megszűnvén a szájhősöknek lármája, a csendben, a 
nyugalomban megértik korunknak e tettekre hivó 
hatalmas szózatát: „enyhítsétek szenvedő testvé-
reiteknek égő, vérző sebeit!" 

És az isten, a nemzetek istene, ki megvilágitá 
a mi helyzetünket, — azt felfogni  erőt,' tehetséget 
adott, nekünk asszonyoknak és tinektek hazám 
ifjú,  szép leányai, adjon továbbra még a hazasze-
retet lángja mellé ékesenszóllás hatalmát, hogy szi-
vetek ifjait  ösztönözzétek, bátorítsátok ugy a szel-
lemi, mint a véres harctér romboló viharjai között 
szilárdul állani és küzderii; mondjátok nekik, hogy 
•a magyarok istene választott népét el nem hagyja 
soha I \ 

És ti asszonytársaim, családi szentélyetek ol-
tárán áldozva, ne feledjétek,  hogy a h a o l t á r á -
rának lángja merre világit és hogy a házi tűzhely, 
melegítő lángja megtűri maga mellett a hazaSzere^ 
tetnek Vesta-lángját is. 'Férjeitek szivébe oltsátok 
be a lovagias érzelmeket és győzzétek meg őket; 
arról, hogy midőn olvasó termeikben, avagy bízal-1 
mas baráti körben az eszmecsere áttal megvitatják 
a magas politika titkos mozzanatait : olyankor is 
a ti Ariadne-fonalatok  által jutnak ki a tömkeleg-
ből, hová őket herculesi bátorságuk, vakmerősé-
gük juttatja itélni nemzetek és nemzetünk sorsa fe-
lett. ók a küzdök, mi legyünk a jótékonyság, eny-
hület, béke és nyugalom terjesztő erői; 

Mert még sötét századok jöhetnek, 
Bár előttünk szent homály lebeg, 
Az elvérzett hősök sírja felett 
Egy nemzet, mely dics-éneket zeng. 

Székely .Jánosné. 

A nevetésről. 
(Felolvastatott tepsi Szentgyörgyön 1S7J. október 12-én tartott 

fillérestélyen.) 

Tisztelt közönség ! 
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 

tárgyválasztásomat kellőképen indokolhatom. — A 
„sokadalom" elmúlt, beállott az ő s z Mind a két 
körülmény igen lényeges befolyással  van tárgyamra. 
A férjek  most rendszerint zsörtölődnek, mert a vá-
sárban sok pénzt kellett kiadni a konyhára s egyéb 
beruházásokra, vagy különféle  prémes és „betétes" 
felsökabátokra,  melyeknek divatos hosszúsága az 
árjegyzéket is tetemesen megnyújtotta, a mi min-
denesetre a házi békességnek rovására történt. — 
Megereszt tehát a férj  egy csendes észrevételt; az 
asszony visszafelel  ; a férj  még egyszer megkoc-
káztat valamit a nemzetgazdaságból, a mire az asz-
szony a szokottnál élénkebb érvekkel áll elő s kész 
egy csendes házi vita, a mi ugyan a dolgon nem vál-
toztat semreit^hanem azért az utóize,megmarad ennek. 
Nem csudálkozhatunk tehát, ha az általános hangu-
lat nem elégíti ki várakozásunkat. Aztán az ősz is 
beköszöntött komor, méltóságteljes napjaival. A 
mint a falevelek  lebukfenceznek  az ágakról s be-
lepik az utakat, olyan furcsa  kedve lesz egyszerre 
az embernek, elkívánkozik a sötétség országába : 
kedve jön meghalni s eszébe jut minden adóssága. 
Ilyen unalmas öszi estén nem lesz felesleges  egy 
kis unaloműző, annyival is inkább, mert talán si-
kerülni fog  a férjek  összeráncolt szemöldöke alól 
a teméntelen kiadások feletti  boszuságot. elkergetni. 
Hogyan is lehetne tehát egyibröl beszélgetni, mint 
olyan tárgyról, melynek már csupán címe is nevet-
séges. Önként kínálkozik tehát felolvasásom  tár-
gyául a n e v e t é s . 

* 

* * 

Ha előre megkérdeznék, bizony sok ember 
akadna, ki e siralomvölgyébe be sem jönne. De 
ha már benne van akarata ellen, igyekszik legalább 
enyhíteni a sanyaruságokat s erre is adott eszkö-
zöket szigorú édes anyánk, a természet a nevetés, 
álom és remény adományaiban. — A remény egy 
percre sem hagy el életünkben; ha csalódtunk: uj 
reményünk keletkezik s meglehet, hogy a sok szép 
remény közt a legryomoruitabban futjuk  — helye-
sebben másszuk át a kinteljes életet. Midőn a végső 
reménynél vagyunk, akkor már az „örök világos-
ság fényessége"  elé készülünk járulni. 

A reménynél kevésbé sanguinikus az álom és 
nevetés ; ezek rendesen akkor hagynak cserben, 
midőn legnagyobb szükségünk van rájuk : midőn 
t. i. a szenvedélyek loirongnak, az idegek szen-
vednek s egész gépezetünk meg van lazulva, XLS 
ez azért van igy, mert csak az erő képes azokat 
létesíteni. A betegségben és kedélyfelindulásban 
•eltűnnek ; hogyan is nevethetnénk akkor, nvdőn 
az elszorult kebel elzárja az utat a rekesz hártyá-
hoz, melynek rázkódtatása idézi elö a nevetést ? 

Az állatok királya, a világ ura, az ég trón-
örököse s Börne szerint: a föld  gondolati — az 
ember egyedül nevet. Sőt még olyan emberek is 
vannak, kik ezzel a kitüntető tulajdonsággal sem 
bírnak az állatok felett.  Nem világgyülölö,^ megha-
sonlott kedélyekről, vagy szerencsétlen hülyékről 
van szó, hanem egy egész embertörzsröl. Ezelőtt 
néhány évvel akadtak rá India 'északi hegységei 
között. Ugy látszik, mintha ezek képeznék a?t a 
hiányzó láncszemet az ember és majom között, me-
lyet még Darwin is a léiérti küzdelemben kiireszeit-
n . e k t a r t o t t - S ha vanrak is ál'í tok, melyek neve-
tésszerü hangjok után neveztettek el, mint pl. az 
afrikai  kacagó galamb (Columba risoria), ezek ne-
vetése és az emberi jókedv hangja között akkora 
a különbség, mint a Patti Adelina trillái és Faber 
beszél^gépjének tompa nyöszörgése között. 

Igen ! az iingyilkosság siralmas előjoga mel-
lett egyedül a büszke, egyenes tartású s többnyire 
józan eszű, beszélő, kétkezü és tollatlan kétlábú 
állatnak adatott a nevetés privilégiuma. S mi len-
ne belőlünk e nélkül, ha balgaságaink felett  nem 
nevethetnénk ? Hát nem jobb volna-e egy örökös 
farsang,  mint a nevetéssel váltakozó sok köny, só-
haj és káromkodás ? ^Xenophon azt mondja, hogy 
kisebb érdeme van annak, ki a társaságot megne-
vetteti, mint annak, ki könyekre indítja; ellenben 
a komikus Philippos midőn Sokratea egy lakoma 
alkalmával azt kérdezé, hogy : ki mire büszke ? — 
igy felelt:  „Ugy hiszem, inkább lehetek büszke 
arra, hogy képes vagyok nevetést idézni elő, mint 
KaUipides színészi művészetére, melylyel hallgatóit 
megríkatja." — S utóbbi részen van az igazság. 
Avagy nem tapasztaljuk-e manapság is, hogy a 
tragikus ozinész sohasem örvendhet oly közkedves-
ségnek, mint a genre-alakitó és komikus. Ha már 
egy Ernesto Rossi magas polcára emelkedik is, 
inkább a bámulás tölti el a közönséget, mint a köz-

vetlen gye iyör élvezete. 

' A z egyenes, két lábon járás még nem szol-
gálhat alapul arra, hogy állatvoltunkat megtagad-
va, tökéletesebb lényeknek tartsuk magunkat, sót 
egyjpaviai Moscati nevü doktor egyenesen ennek 
tulajdonit mindennemű szívdobogást, hypochon 
driát, szédülést, daganatot, sérvet stb., hangza-
tos szavakkal dicsőítve a négylábúak járását. — 
Noha igaz, hogy négy lábon biztosabb az állás ; 

az a páviai doktor még sem kisértette soha 
négykézláb látogatni el p a t i e n s e i h e z , vala-
mint R o u s s e a u sem rándult soha" n gyesen 
botanizálni, bár egy alk- 'omi._al annyit n_ag..sztalta 
Voltaire előtt ezen járási medot, hogy ez — saját 
vallomása szerint — kedvet kapott volt ahoz. Az 
ember definitiójához  tel" át még okvetlen azt is hoz-
zá kell tenni, hogy 1 -vető állat. 

A nevetés a lét zőszerveknek többnyire kel-
lemes, görcsös mozgása, a rekesz-izom és arcizmok 
rángatása s természetes kifejezése  a kényelem ér-
zetének, vagy az örömnek. 

A nevetés és sirás, az eirbeii cselekedetek-
nek e két szélsősége és princípiuma, bármely el-
lentétek is — közeli rokonok. Ezt bizonyitj i már 
azon körülmény is, hogy midőn egész lelkéből ne-
vet valaki, könyei is kicsordulnak bele s ez nem-
csak a civilizált világ embereinél történik igy, ha-
nem, mint Da.vin részletesen leírja, még a legfej-
letlenebb népeknél is. Ha a könyeket „megsebzett 
szív vércseppjeinek" nevezték el, a nevetésre illik, 
ha a „vidámság májusának" keresztelték. 

(Folytatása következik ) 

L E G U J A E B . 
London, okt. íS-án A „Times" jelenti : Né-

metország támogatni fogja  Aus/.tria-Magyarorszá-
got a boszniai conflictusban. 

A Reuter ügynökség jelenti Konstantinápoly-
ból : Anglia és Franciaország nagykövetjei taná-
csolják a portának, hogy katonai konventiót kös-
sön Ausztria-Magyarországgal, a politikait pedig 
napolja el. 

Ilécs, okt. 13. A törők körjegyzők tartalmit 
és hangját itt annyira elitélik, hogy azt aligha 
fogják  beható válaszra érdemesíteni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A szép időnek — legalább egy időre — 

ismét vége. van. Ma reggel Vaborult s azóta a hű-
vös őszi eső lassanként esik is. 

— A sepsi-szentzyöreyi nőegylet megalakítása 
céljából mult szombaton tartatott egy szükebbkörü 
értekezlet. A tanácskozás eredménye az lett, hogy 
a közönséghez intéz-'tt felhívások  után bevárandók 
lesznek a tagok aláírásai s a beiratkozott tagok f. 
hó 16-án este a városház nagytermében megtartják 
az alakuló gyűlést, melynek egyelőre a választ-
mányt kell megválasztania. 

— A kózdi-vásárhelyi „közművelődési egyesü-
let" a miskolci és egri árvízkárosultak javára okt. 
19-én műkedvelői előadást rendez; előadatik két 
uj vígjáték: „Egy kis szeszély", ezt követi : „A 
közügyek". A két vígjáték közt Fejér János ur fog 
szavalni. A szüneteket a zeneszakosztály által elő-
adandó zenedarabok fogják  betölteni. 

— A k.-T Is vi tárlat, a mint olvasóink 
előtt több értesítés után tudva van, f.  hó 20-án 
nyilik meg. A kiállításon képviselve lesznek honi 
ipar- é; terménycikkeink előreláthatóan szép szám-
mal. Nem szükség ez úttal célját is falemlegetnünk 
ismeretes az már mindnyájunk előtt. Csupán a t. 
közönség szíves figyelmét  hívjuk fel  e helyen mé^ 
egyszer a valóban" pártolásra és támDgitásra méltó 
kiállításra. Lapunk a tárlatról annak idejében rész-
letes tudósítást hoz. 

— Tűz volt a mult ójjil Szentivány község-
ben. A tűi Saethal Ferenc ur birtokán ismeretlen 
okokból támadt s elhamvasztotta csűrét, mellék-
épületeit telve csépeletlen gabonával. 

— Ciik-Csalósze^en, a mint lapunkat értisitik, 
a diphteritis oly nagy mértékben szedi áldozatait 
a gyermekek közül/hogy az iskolák e hó lo-ike 
óta felsőbb  meghagyás folytán  zárva vannak. 

— Bécíi levelezőnk a sebesült migyar kato-
nákról irja, hogy azok a bécsi irgalmas rendű szer-
zetesek kóródájában ápoltatnik. Ezen ifjak  igy szol 
levelezőnk a magyar alföld  édes gyermekei. Hazá-
joktól egy kissé távol, harci dicsőséggel pillantnak 
ama tájfelé,  mely ép testtel, ép lélekkel bocsátá 
a golyók öldöklő zápora közé. S miután megmu-
tatták a világnak, hogy a harctéren is őseisk hő3 
szelleme buzogtatta véröket, miután rendületlenül 
néztek szembe ezer meg ezerféle  iszonyú halállal : 
ma testükben szörnyüképen megcsonkítva feküsz-
nek említett szerzetesek koródájában. Egyiknek lá-
bai vannak összezúzva, misiknak a szeme van ki-
szúrva, harmadiknak a feje  összevagdalva st. stb. 
A szerzetes rend, elmondhatom: egész önoda-
adással, önfeláloozással  gyógyítja, ápolja őket a 
sajátjából. Meg is érdemlik ők a gondos ápolást, 
szelid bánásmódot, teljes ellátást. Hisz bámulandó 
hogy ne mondjam : szörnyű hallani, a minő dolgo-
kon, elbeszélésök szerint átestek. „Volt eset rá — 
mondja egy közharcos — hogy hat, sőt nyolc na-
pon keresztül semmi élelmi szert nem kaptak és a 
mit menetközben gyümölcsöt a fákról  leszakíthat-
tak, azzal tengették az é l e t e t : csatázni pedig több-
ször msntek tetőtől talpig átázva s mi több: éhes 
gyomorral. 

— Felhívás. A háromszéki „Erzsébet" árvale-
ány nevelő intézet „Stephánie" menház és köz-
kórház javára K.-Vásárhelyit  okt. 20-án megnyi-
tandó tárlat ideje közeledvén tisztelettel kérem 

fel  a kiállitni szándékozó tisztelt közönséget szi-



veskedjék kiállítandó tárgyait f.  hó okt. 15-én 
kezdve alulirthoz beküldeni, — hogy a rendezést 
odáig kellőleg el lehessen intézni. Tisztelettel hi-
vom fel  nemes Háromszékjhirhedt közönségét, szí-
veskedjék minél nagyobb számmal szerencséltetni 
e kiállítást becses látogatásával, hogy a nevezett 
humán intézeteket e csekély belépti fillérekkel  is 
előmozditni sikerüljön. A megnyitás 20-án d. e. 
11 órakor lesz, a tárlat bezárása 30-án d. u. 3 óra-
kor. — K-Vásárhely,  1878. okt. 12. S z é k e l y 
J á n o s , tárlati elnök. 

— Hnnyadmegye Bukove nevü községben az 
6rdö-regregaciót keresztülhajtó bizottság működé-
sének a község ellenszegülvén, csendörfedezet  mel-
lett másodszor is kiszállott a bizottság, de az el-
lenállás ismétlődvén s a község terhére katonai 
segély vétetett igénybe. 

— A dévai állami főreáliskolában,  1878—79 
tanévvel életbeléptetett tápintézetbe egészen ingyen 
16 tanuló vétetett fel,  segélylyel pedig 7. Ezeken 
kívül városi családoknál még 10 nyer élelmet, kik 
közül egyet B. Nopcsa Lászlóné fogadott  egész 
évi ellátásra magához. E nemes tett valóban meg-
érdemli, hogy követésreméltó példaként említtes-
sék fel, 

- - Eddison a telephon, aerophon, megaphon, 
phonograph, mikrotasimeter és számtalan más ké-
szülékek föltalálója,  ismét uj vivmánynyal  lép elő. 
A villamos fényt  — irják az amerikai lapok — 
ezentúl igen egyszerű módon, tetszés szerinti gáz-
lángokban lehet megosztani. A mostani gázcsövek 
helyébe villámot vezető csövek lépnek ; egy cse-
kély nyomás bármely házi lámpát meggyújthat és 
igy még a gyufa  is nélkülözhető lesz. Sőt mi több 
a házba vezetett villamáram világításon kívül fűtésre 
nemkülönben mozgató erő gyanánt is alkalmaz-
ható s mint utóbbi varrógépet hajthat vagy vizet 
emelhet a felső  emeletbe. Igy állítja ezt a föltaláló 
ki még arról is biztosit, hogy a villamos világí-
tás hatszor olcsóbb lesz a szokásos gázvilágítás -
nál. A villamfény  megosztása már sok gondot 
adott a tudósoknak. De a legfőbb  a mit elérhet-
tek az volt, hogy a Loutin-féle  készülékkel husz 
lángra tudták azt megosztani. Eddison szerint ez 
most akármennyi lángra ki lesz terjeszthető. Lon-
donban e találmány hirére 6—8 fonttal  estek a 
gáztársulatok részvényei. A világító eszközök tör-
ténetében e találmány, ha igasnak bizonyul, kor-
szakalkotónak Ígérkezik. 

— Ee;y derék katona. Szerajevóban e hó 4-
ikén a vitézségi éremmel kitüntetett katonák közt 
volt egy Verbőcy nevü baka is a Ferenc-Károly 
ezredből. Verbőcyt egy csata folyamában  mint or-
donáncot egy másik csapathoz küldötték. Az er-
dőn keresztül mentében lábán sebet kapott, de 
azért csak masírozott tovább a tetthelyre, hol a 
parancsot átadja. Onnan ujabb parancscsal másik 
helyre küldték, ebben is eljárt; s azután bejelen-
tette az alezredesnek a parancs teljesítését. Csak 
most ment el a sebkötő helyre, hogy lábát be-
köttesse. Az egyik orvos azonnal hozzá akart lát-
ni, de vitézünk igy szól: „Vannak itt, a kik elébb 
sebesültek meg; én várhatok !" — Szép vonások 
ezek a katonaéletből, melyek ugyancsak szembe-
ötlővé teszik azt a jó szellemet, a mely hadsere-
günkben uralkodik, — teszi hozzá az elbeszéléshez 
a „Fremdenblatt" szerajevói levelezője, ki épen teg-
nap korholta a „Magyaren"-eket, mint rosz, meg-
bizhatlan katonákat, s dicsőitette a horvátokat és 
németeket. 

— Orosz hölgyek és török foglyok.  Már ab-
ban az időben, mikor az első török foglyokat  vit-
ték volt Oroszországba, az ottani lapok nem győz-
ték eléggé korholni az orosz hölgyek botrányos, 
sokszor arcátlan magaviseletét a török foglyokkal 
szemben. Most Pultavából ezt irja egy orosz tiszt 
a „Nov. Vremjá"-nak : Épen akkor érkeztem Pul-
tavába, mikor a foglyokat  visszaindították Török-
országba. Nem csekély meglepetéssel láttam, hogy 
előkellő hölgyeink, köztök a legjobb családokból 
való, gymnásiumba járó 16 éves leányok, pirulás 
nélkül jelentek meg a pályaudvaron, bucsut venni 
a távozó törököktől. Hölgyeink csókolgatták, ölel-
gették a törököket, s könyes szemmel ájuldoztak a 
válás fájdalmában.  Olyan botrányos volt a dolog, 
hogy már a rendőrség is kénytelen volt közbelép-
ni, s a bályaudvar kiürítésével lehűteni a szenti-
mentális hölgyek szerelmi hevét. Öt gymnázista 
leányt botrányos magaviseletéért meg is büntettek 
Az egyik egy hivatalnoknak, másik a protopópá-
nak leánya. . . Szóval gyönyörű egy ország az az 
Oroszország minden tekintetben. 

— Házassági annonce. A londoni „Punsch" a 
következő életképet közli: Egy uj házaspár ül az 
erkélyen, a tenger partján. A hölgy hírlapot tart 
kezében és olvas. „Nézd, kedves Edvin", fordult 
hirtelen férjéhez,  ime itt van a házasságunkról 
szóló jelentés, hallgasd csak : E hó 16-án Edwin 
Goldmore Romkins Hannover-Square egybekelt 
Lady Angelinával, Silverlake gróf  12-ik leányá-
val". — Edvin : Olvasd csak tovább szivem, még 
valami hozzátartozik! — Lady Angelina (tovább 
olvas) Alulirt ezúttal fölhasználja  az alkalmat köz-
tudomásra hozni, hogy semmiféle  adósságért, me-
lyet neje saj&t irisbeli engedélye nélkül tenne, 
szavatosságot magára nem vállal. Edwin Goldmore 
Romkins. — Hogy mit felelt  Lady Angelina, arról 
hallgat a „Punsch." 

— Harisi Ltj&t a szerajevói haditörvényszék-

Pályázat, 
Ezenn«l pályázat hirdettetik a r étyi köz-

ségi iskolához két tanitói állomásra az 1878*9-
ik tanévre, az első tanitó fizetése  300 frt  . a 
másodiké 200 frt 

Pályázati határidő' okt. 25 folyamodók 
folyamodványaikat  rétyi községi biró J. Sala-
mon Antal úrhoz adják be. 

Réty, 1878 okt. 13. 

Kisftiital  Sámuel, 
I — isk. széki elnök. 

Árverezés. 
Alólirt községi elöljáróság állal közhirré 

tétetik, miszerint Ilyefalva  nagyközsége 1879. 
év jan 1 -tói 1S81 ik év dec. 31 ig egymás-
után 3 évre a korcsmáriást u. m : bort, sört, 
és pálinka áruihatást haszonbérbe adja, jelen 
év nov. 10-énd u. 2 órakor, a hová szollani 
szándékozók, a kikiáltási árnak io°|„-ait előre 
letenni kötelesek — a feltételek  a község há-
zánál bármikor megtekinthetők az dr-vezezés 
napjáig. 

Ugyanezen alkalommal a husvágás éa há-
rom évre kiadaiik. 

Ilyefalva,  1878. okt. 12 

Petko Lajos, 
1 —3 községi jegyző. 

nek adták át. A vizsgálattal Lange őrnagy auditor 
bízatott meg. Ujabban jelentik, hogy az orvosok 
Hadsi Loja egyik lábát amputálni akarják, de a 
fölkelő  vezér nem egyezik belé. 

— Díszkíséret A napokban egy cigány-kara-
vánt kisért be Nagyváradra két csendlegény, s a 
karavánnak szekeren ülő borzas tagjai fel  se vet-
ték az állapotot. — Egy jókedvű ur azt kérdezé a 
legvénebb cigánytól : „Mi a bűnöd more ?" „Mi 
volna, kenyergem átossággal ? Hát semmi !" — fe-
lelt vissza a cigány. „Igen, de ok nélkül nem ki-
sérnek senkit a cíendlegények !" „Ajje, uram I tán 
azs urakat nem kisirik néha csupa tisteletből ? Most 
azs ecscser nekünk is megadta a vármegye est a 
tistessiget!" — viszonzá a more. 

Az általam alapítandó 
„ S z é k e l y n e m z e t i m u z e u m " 

számára folyö  éyi sept. havában beérkezett adomá-
nyok kimutatása. 

I. Könyvek,  kéziratok s egyéb nyomtatványok. 
Cserey Gyuláné úrasszonytól (üsdola) 1 kötet 

könyv. Imecs Amália k. a. (Imecsfalva)  1 kötet 
könyv. 

n. Régiség, pénz és érem. 
Balázsy Lajos orsz. kép. úrtól (K.-Impér) 1 

pisztoly, 1 tiszti kabát. Lázár Mihály orsz. kép. 
úrtól (Dálnok) 1 hellen ezüst pénzt és a hét szé-
kely városok pecsétnyomója Kónya Zsigmond úr-
tól (Osdola) 5 drb. rézpénz. Sándor Jánosné ő nagy 
ságától (M.-Vásárhely) 1 római kőkarika. Fenczel 
János postakezelő úrtól (S.-Sztgyörgy) 2 drb. érem 
és 8 drb. rézpénz. Benkő Nápoleonné úrasszony-
tól (Torja) 1 női derék, 1 párnafej  (hímezve) Nagy 
Lázár biró úrtól (K.-Nyujtód) 1 rézpénz. 

III. Természeti tárgyak. 
Kónya Zsigmond úrtól (Osdola) 1 réce kopo-

nya. Bence Gergely úrtól (S.-Bánya) 3 drb ásvány. 
Vasady N. Gyula úrtól 1 kis embryo szeszben. 
Dr. Imreh Lázár úrtól (Kolozsvár) 1 gyermek 
csontváz össze állítva. Zathurecky Józsefné  urasz-
szonytól 32 drb. kőzet. Sényi Árpád úrtól (Kis-
Nyujtód) 1 gyik szeszben. 

Fogadják a lelkes adakozók, kik egy nemzet 
vagyona gyarapításához hozzájárultak, legforróbb 
köszönetemet s'az utókor hálás elismerését. 

Imecsfalva  (Háromszéken), 1878. okt. 8. 
. Özr. Cserey Jánosné. 
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A z a r c s z í n fiatal  ü d e s ó g e ! jj 
Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr-
LEJOSSE-féle 

SAVON RAVISSANTE; 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ más szappant. 

A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 
— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivai j 
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód-

Ravissanie 
Dr. LEJOSSE-tól Parisban. 

Ezen világhírű bőrtisz 
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghire- i 
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők,napégés, 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát-1 
lanság biztos eltávolítására 

A RAVISSANTE 
arcszinnek feltűnően  szép, | 
halvány rózsaszinü, bár-
sonyszerü fiatal  üdességet I 
ad, a bőrt és kezeket va- ] 
kitó fehérség  üvé és gyön-
géddé teszi, hűsítő és fel-1 
üditőleg hat s gyöngéd 
bőrt szerez a legkésőbbi | 
öregségig. 

Budapesten v a l ó d i m i n ő s é g b e n kap-
ható : Tőrök József  gyógyszerész urnái király 
utca 7. sz. S e p s i S z t g y ö r g y ö n Ötves és 
Betegh urak gyógyszertárában. 

Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt  50 kr. 
Kis „ „ „ 1 frt  50 kr. 

Központi szétküldési raktár : Schwarc Henrik- ] 
nél; (Budapest, muzeum-kö rut 41. sz.) [4 — 

Érték- és váltó áriolyam * bécsi cs. kir. nyílváuof 
tőzsdén október 15. 

Magyar aranyjáradék 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
" » " ti- „ "-75 
„ keleti vasút 11. kibocs. államkötv. 73.50 
n ti n '876. évi államkötv. . 63.90 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 98.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . 78 50 

Temesvári . . . . . 
Erdélyi l „ 7 5 -
Szőlődézmaváltsági " _ ' 
Osztrák egys.-államadós3ág papirban . 82. 

n n n 1 ezüstben . . 60.50 
„ aranyjáradék 

1860. államsorsjegy 70 70 
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . . " . 110.50 

„ hitelintézeti 
Magyar hitelbank 220 25 
Ezüst ; ; 2 o 6 ; _ 
Cs. kir. arany , . < 6 o 
Napoleond'or ' 2 
Német birodalmi márka t 58 15 
London I I 7 ] 6 o 

Felelős szerkesztő: Mállt József. 

Kiadótulajdonos: Pollik Mór. 


