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kint kétszer: 
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annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. 

hivatalos közlarrfa. 

Az uj országgyűlés olőtt. 
Mire c sorok napvilágot látnak, az ország-

gyűlés megkezdi tanácskozásait. Szerencsére, 
nincs messze tehát az idö, mikor a bizonyta'an 
hirek s az ezeket gyártó s ezeken felépülő  iz-
gatások folytán  háborg > közvélemény ismét le-
csillapulhat s megnyugodhatik. Ismét megvan-
nak szilárd partjai, s a tisztult láthatár folytán 
ismét igérők s a sötét kétségbeesést teljesen 
elenyésztetők a kilátásai. 

Széli Kálmán jeles pénzügyminiszterünk 
lemondása volt a legelső, mi nyugtalanságba 
ejté a kedélyeket. S ez veszedelmes jelenség 
is volt, kivált azon indokolással, melyet neki a 
kárörömében felugrott  Tisza-ellenzék adott. Fel-
lázadt az Andrássy occup?tio politikája ellen 
mondók, — inert belátta annak a szláv elemet 
erösitő s igy nemzetünkre veszélyes voltát, s 
annak költségességénél fogva  nehezen rendez-
kedő pénzügyeinkre végzetes veszélyességét. 
Ha ez indokok csakugyan valók lennének, ak-
kor Széli elhatározása valóban jogosan ejtett 
volna nyugtalanságba, mert ha Széli éles esze 
csakugyan ily horderejűnek itéli az Andrássy-
politikát, jakkor aztán igazán fuj  a szél s nem 
hiába zug a közvélemény bokor erdeje. 

De hát nagyon hamar kisült az ellenzéki 
mesélők turpissága, melylyel elbeszélésüknek 
hamis indokokat adván, maguk részére akar-
ták vonni a hallgatók becses jó akaratát. Az 
már t é n y , s megerösitette a dolgok mostani 
fejlődéseig  történt maradásával maga Széli volt 
pénzügyminiszter is, hogy Bosznia elfoglalását 
a bizonytala i jövőre tekintettel elkerülhetlen-
nek, s bár rosznak. de szükséges rosznak itélte 
Széli Kálmán. Ha nem ilyennek itélte volna, 
akkor, ha előbb nem, hát az occupatio tény-
leges megkezdésekor bizonynyal lemondott vo'na. 

De hát belátta e politikának pénzügyi 
rendbejóvetelünket végleg megakadályozó vol-
tát — magyarázzák ellenzéki mesemondóink. 

Bizony ez sem lehet igaz Eló'ször is ntm te-
kintette erre nézve veszélyi®|k a 60 millió meg-
szavazását, melyből ránk n^h egészen tizenki-
lenc/. millió esik. E hatvan millióból kifutott  az 
egész occupatio végrehajtásának költsége s 
elég lesz ugy október 20-áig, A hadvezénylet-
nek ezután csak az elfoglalt  területnek birtok-
ban tartása lesz a feladata.  Hogy e feladat  nem 
kiván már oly nagy erőt, melyet maga a fog-
lalás s az ellenállás legyőzése igénybe vett, azt 
beláthatja a laicus is. S csakugyan a miniszte-
rek legutóbbi bécsi tanácsában e nézetből ki-
induló nagyfontosságú  határozatok hozattak. A 
d e m o b i l i z á c z i o vagyis a megszálló sere» 
gek békelábra ál itása s a tartalékos ezredek 
hazabocsátása végleg elhatároztatott Az összes 
hadtestparancsnoki szállások visszaküldetnek a 
Száván s f.  hó 20-án demobilizáltatnak, a 6., 
1 4 , 31. és 32. gyalogsági hadosztályok, meg-
kezdik rögtön a hazatérést s nov. i-én lesze-
rekgtnek — tehát hazabocsáttatnak mindazon 
tartalék ezredek, melyek a nagy mozgósításkor 
zászlóhoz hivattak. A Bosnia és Herczegov ;na 
megszállására maradó ezredek kötelékéből ha-
zabocsáttatnak mindazok, kik a védtörvény ren-
delkezésénél fogva  három évi szolgálat után el 
bocsátásra igényt tarthatnak. E határozatok 
végrehajtása pedig rögtön távirati utón elren-
deltetett. 

Tehát a demobilizálás t é 11 y, s igy kéz-
zelfogható  hazugságnak bizonyul az ellenzéki 
vádaskodás, hogy Andrássy délszláv világot akar 
hódilni a monarchiának, s egyúttal kézzelfog-
ható igazságnak azon feltevés  hogy a Bosniára 
ezután fordítandó  költségek semmi esetre sem 
lesznek oly nagyok, hogy meghaladnák a mo-
narchia erejét. Zavarba semmi esetre sem hoz 
hatják pénzügyeit azon országnak, melynek évi 
harmadfélszáz  millió rendes bevétele vnn, s 
melynek pénzügyei, Széli minden dicséretet ér-
demlő fáradozásai  folytán  a javulás oly biztos 
utján vannak, hogy a külföld  összes pénzügyi 

tekintélyeinek Ítélete szerint a végleges meg-
javultság czélja az eddigi eszközök alkalmazá-
sával el fog  éretni, ha nem Széli alkalmazza is 
ez eszközöket. A mi pedig a jövőt illeti, már 
kész a terv a két lefoglalt  tartomány szervezé-
sére, s e szervezés olyan lesz, mely csak addig 
fog  nyújtózkodni, meddig ?ma tartományok be-
vételeinek takarója ér, a beruházások költségei-
nek fedezésére  pedig ha nagyobb pénzügyi mü-
velet lesz szükséges, e műveletre elégséges 
alapul szolgálnak magának e két tartománynak 
állami birtokot képző roppant erdei s bányái. 

Széli lemondásának oka tehát nem az occu-
patio politika pénzügyi és nemzetveszélyességében 
keresendő, az bizonyos. S e z a fő.  e z a 
m e g n y u g t a t ó , mert bizonyítja, hogy nem 
tulvermesség, hanem meggyőződés vezeti Tisza 
Kálmánt azon reményében, hogy az országgyű-
lés megnyitása után bizonynyal támadó ellen-
zéki viharok közt győzelmesen révbe fogja  ve-
zetni az ország hajóját a választásokkor ismét 
nagy többséget nyert szabadelvű párt együtt-
tartásával s segítsége mellett. Azon közben 
összeülnek Budapesten a delegációk, s ezek 
előtt kifejti  politikájának végcéljait Andrássy 
s akkor aztán tiszt<ra semmivé lesznek az el-
lenzék vádjai is Bosnia occupatiojának nem-
zetveszélyessége iránt, melyet mint mondtuk, 
semmisnek bizonyít eddigi maradásával maga 
S z é l i K á l m á n is. 

A M. 

* Az a hír, hogy Philippovics br. főparancs-
nok a részleges demobilizátió miatt lemondani 
szándékoznék s Prágába menne, alaptalan. A de-
mobilizációra nézve éppen Philippovics br. terve 
fogadtatott  el, mert Andrássy gr. nagyobb mérvűt 
ohajtott keresztülvitetni. 

A román parliauientet bezárta a fejedelem. 
Az üzenet önmegadást lehel, de másrészről büsz-
kén hivatkozik a románok politikai józanságára és 
érdemeikre, melyeket a világ békéjére körül szer-
zettek. 

f£  A &  € 4 . 
A fővárosból. 

Budapest, 1878. október 15. 
Mai fővárosi  levelemet szebb eseménynyel 

nem kezdhetem meg, mint azon pályázat szeren-
csés eredményével, melyet dr. C s i k y Gergely a 
a gr. Karácsonyi alapítvány 400 aranyos vígjátéka 
követelményeinél felmutatott. 

Első sorban üdvözölnünk kell az akadémiát, 
hogy a pályázat 400 aranyát az „Ellenállhatatlan-
nak Ítélte oda, melyet eddig csak Szigligeti Ede 
„Trónkövetelője" nyert el. Mindenesetre nagy te-
hetséggel állunk szemben, kinek müve nagy tehet-
ségű szerzőre vall s irodalmi viszonyaink között 
nyereménynek mondható. 

A mü nyelvezete bár nem emelkedett és a 
humort nélkülözi, de szerkezete elég ügyes és két 

.alakja gyakorlott kezekre mutat. Az akadémia bí-
rálóinak mindenesetre igazuk volt, midőn e müvet 
jellem-vígjátéknak nevezték el; a jellemek festése 
végig következetes és a költői igazságszolgálta-
tásnak elég van téve, midőn a hivalkodó, ellenáll-
lan nevetséges lesz, lefőzésével  végződik, mig az 
együgyű jóság megkapja jutalmát; e szerint a 
vígjáték teljesen megfelelt  föladatának.  A vígjáték 
3 felvonásból  áll, de oly rövid, milyet szinirodal-
munkban nem ismerünk ; egy estét nem képes 
betölteni. Cselekvénye reggeltől délig tart, tehát 
ir.ásfél  óra előtt már vége a darabnak. 

De adjuk elő röviden a darab meséjét. 
Rodrigo az ellenállhatatlan, ki azt hiszi, hogy 

Florinda, asturiai hercegnő beléje szerelmes, e 
szerelem hitében „átengedi" Doridonak Elvirát, a 
csapláros leányát, ki csakugyan Rodrigo iránt sze-
relemre gyul. Azonban Rodrigo szemét az ifjú  Flo-
rinda hercegnőre vetette és azt hiszi, hogy a her-
cegnő szerelmes belé. 

Egy alkalommal Florinda őt az udvarhoz hi-

vatja azon egyszerű indokkal, hogy levelet akar nek művészi, de költői értéke is van. — A darab 
küldeni tőle a távol levő Roland leoni hercegnek, igen egyszerűen van irva, kevesebb szóval már 
Florinda titkon Roland heiceget szereti, ki nem nem lehetett megirni, a mi arra vall, hogy nincs 
szerepel a darabban. benne semmi felesleges.  Csiky darabjának másik 

Rodrigo győzelmét már bizonyosnak tartja ; főérdeme  az is, hogy semmiséget három felvonáson 
ellenképe Dorido, a szerény és csúnya ember, ki keresztül oly ügyesen tud bonyolítani, a darab pe-
barátja szépségének bámulója, megerősíti Rodrigot dig inkább egy episod, mint egy rövid vígjáték, 
véleményében. Ez titkait elmondja Doridonak és A darabban a sok éven keresztül hirdetett szépé-
ez a titoktartás pecsétje alatt tovább adja szive szeti feltételeket  megtaláljuk, — a mi valószínűleg 
választottjának : a korcsmáros leányának, ez pedig Csiky t arra fogja  ösztönözni, hogy ezentúl még 
Szintén tovább apjának : ;Gil Pereznek, kiből meg simplexebb nyelven irjon. 
Diego kén.e : Lamela a titkot csellel kiveszi. Nagyon óhajtandó volna, hogyha Csiky tár 

Rodrigo máfr  a hercegnő férjének  képzeli ma- gyait nemzeti életünkből venné, hiszen társadal-
gát ; kegyeket osztogat, de modorával kétértelmű munk nem oly szegény, hogy az eredetiség híjával 
helyzetekbe jut. ü helyzeteknek és a vigjátéknak birna, csak ismerni kell. A fővárosba  telepedett 
hamar vége szakadna, ha Florinda gyámja, Diego iró, ki Temesvárról már véglegesen felköltözött, 
kibeszélni hagyná az embereket. Furcsa ember na- reméljük, hogy több érdekes dolgot feldolgozand, 
gyon, Florindára is mindig rárivall, bár magát bé- melyekkel mindenesetre nagyobb hatást fog  elő-
ketürő embernek mondja. dézni, mert szerkezeti virtouzitásának kifejtésére 

Igy foly  ez darab ideig, a mig Diego kihall- t ö b b t é r t találhat, 
gatja az embereket és ekkor kisül a félreértés.  — * 
Rodrigo hoppon marad s még most sem gyógyul A népszínházban (e hó u-én) szintén ujdon-
ki, — magával viszi a hitet, hogy Florinda csak ság került színre: „A kis herceg", Lecocq legújabb 
„megtagadá szerelmét cifra  fényért".  Florinda el- operetíeje, mely a kiállitás látogatóit („Le petit 
megy, hogy üdvözölje a visszatérő Rolandot, a duc") folytonosan  gyönyörködtette. Bécsben most 
kit gyámatyja i-i férjéül  szánt. Rodrigo ekkor nőül készülnek reá. Lecocq Írhatott kedvesebb, fülbe 
akaija kéretni Elvirát, a csapláros leányát, ki most mászóbb operettet, mint a „Kis herceg", de egész-
többre becsüli Doridot és igy Rodrigo teljesen le ben véve sikerültebb, részletekben gazdagabb ope-
főzve  marad. rettet még nem irt. 

Az egész cselekvény csak egy hajszálon függ:  A szöveget Meilhac és Halevy irták. Az is-
ha Diego szóhoz jutni engedi-e valamelyiket. — mert cég nem igen erőltette meg magát, azonban 
Csiky roppant gyorsan ragadja magával a nézőt; elég alkalmas, ha meggondoljuk, hogy az operet-
technikája virtouz, az érdeklődés egy pillanatra se tek elmaradhatlan kellékét, a trágárságot kiküszö-
szakad meg. Három sikerült jellemrajz van a da- bölték. 
rabban : Rodrigo, Dorido és Diego. Elvira is az, A közönség meg is tölte a színházat; Soldos-
kit Vizváryné kitűnően személyesített; a többi né elragadó művészetével alig tudott betelni. A 
alak többé-kevésbé elmaradott, alig van alkalmuk, művésznőt beléptekor gyönyörű hercegi koronával 
hogy szerepeiket érvényesítsék. lepték meg élővirágokból. — A női kai; „A-B-C-

A darab alapeszméje Moreto „Szép Diego"-já- dalát ismételtették. Reméljük, hogy a „Kis herceg" 
hoz hasonló, a férfi  hiúság, önhittség komikuma még számtalanszor vig estét fog  szerezni a nép-
van abban is. Eredetiség csak Doridoban van, en színházban, mely érdekes és vi.i'.S d ir abot nyert 



kében törekedni, nem érez hivatást annak sürge-
tésére, minthogy Európa mandátumában nemcsak 
elégséges, hanem egyetlen irányadó zsinórmérté-
két látja akciójának, és semmiféle  ellenvetést vagy 
aggodalmat nem részesithet figyelemben,  a mely 
nem a berlini szerződésen alapul, sem a már kész 
tényeket, illetőleg. Ami pedig a novibazari szand-
sákba való benyomulást különösen .illeti, fönn  kell 
tartania teljes szabadságát, hogy conventióval vagy 
a nélkül is végrehajthassa abban a pillanatban, a 
midőn a reá ruházott mandatum következményei 
célszerűnek bizonyítják. 

A görög kormány politikája. Komonduros ki-
• fejtette  a képviselőházban a kormány politikáját 
- melyet az a szünet alatt követett, és ezeket mon-
s dotta : Görögországot nem a félelem  tartotta vissza 
: a háborútól, hanem Anglia biztosítása, hogy a hel-
- lének jogai meg fognak  óvatni. A congresszus ha-
- tározata kedvező Görögországra, ámbár a végre 

hajtás halasztást szenved; de'ő reméli, hogy létre-
i jön Görögország és a porta közt a barátságos meg-
• állapodás. Ha azonban Törökország vonakodik 

megegyezni és Európa elhagyja Görögországot, 
akkor egy erős hadsereg olyan eseményeket fog 

• előidézni, melyek kényszeríteni fogják  a hatalma-
kat, hogy kezükbe vegyék ezt a kérdést. Erre 
azonban okvetlenül áldozat kell. A miniszter tehát 
u j r a 35 millió hitelt kiván, hogy 40 000 emberre 
szaporittassék a görög hadsereg. Ila roszalja a ház 
ezt a politikát, ő kész lemondani. 

A porta körjegyzőkére adott válaszok nagy 
hatást idézlek elő Konstantinápolyban, és Szavfet 
saját jószántából hozta szóba a novibazari kerület 
megszállását. Ebből némelyek azt következtetik, 
hogy a porta kész megkötni a katonai conventiót 
ezen kerület megszállására vonatkozólag. Hiszen 
jó lesz az a conventió mindenesetre, de nem hall-
gashatjuk el azon meggyőződésünket, hogy aligha 
fog  többet érni a következő meghatalmazásnál: 
vedd el, ha tudod. 

Ő felgége  f.  hó 17-én reggel érkezett Buda-
pestre és délben elnökölt egy közös miniszteri ér-
tekezleten, melyben részt vettek a Bécsből odaérke-
zett közös miniszterek Auersperg hg. és Pretis br. 
továbbá Pöckh altengernagy, a közös hadügymi-
nisztérium néhány referense  és a magyar kormány 
részéről Tisza és Wenckheim miniszterek. A kö-
zös minisztertanács a delegációknak beterjesztendő 

-- 1879-iki költségvetés megállapításával foglalkozott. 
Ezen előterjesztés gyors kinyomatására meg van-
nak már téve mind az előkészületek. 

Konstantinápoly, okt. 15. A porta megkapta 
már a hatalmak nagyobb részétől a választ és most 
már constatálható, hogy Törökország körjegyzéke 
kedvezőtlen hatást idézett elő. 

London, Az oroszjegyzék, melyben a hatalmak 
felkérettek  a portára közös pressziót gyakorolni, 
hogy engedékenységre birassék, itt nem talált ked-
vező fogadtatásra.  Sem Franciaország, sem Ausz-
tria-Magyarország nem mutatnak hajlandóságot 
Oroszország kivínságát teljesíteni. Salisbury lord 
Oroszország követének értésére adta, hogy ily lé-
pés csak akkor voina jogosult, ha Oroszország 
maga részéről a berlini egyezmény által reá rótt 
kötelezettségeknek eleget tett volna. 

A sepai-szentgyörgyi nőegylet. 
Városunkban a nőegylet valahára csakugyan 

megalakult. 
Folyó hó 16-án este közgyűlést tartott me-

lyen 24 választmányi tag választatott meg. A köz-
gyűlés Bogdán Istvánné úrasszony ideiglenes el-
nöksége alatt következő tagokat választá : Forró 
Ferencné, Bogdán Andrásné, Bogdán Istvánné, 
Gidófalvi  Pálné, Málik Józsefné,  Pollák Mórné, 
Sebestyén Sándorné, Vásárhelyi Samuné, Bogdán 
Flóriánná, Bikfalvi  Ferencné, Gidófalvi  Lászlóné, 
Csutak Jánosné, Ehrenberg Antalné, Kelemen La-
josné, Mihály Istvánné, Tarcali Endréné, Mélik Já-
nosné, Jancsó Albertné, íd. Császár Bálintné, Dál-
noky Károlyné, Nagy Elekné, Spitzer Sarolta, Ve-
res Gyuláné, Révay Lajosné. 

A közgyűlés addig is, mig az alapszabályo-
kat elkészíttetné, általánosságban, elvi irányadóul 
a székely-udvarhelyi  nőegylet alapszabályait fo-
gadta el ; a helyi viszonyokhoz alkalmazott rész-
letes alapszabálytervezet elkészítésére pedig egy 
bizottságot küldött ki, mely legkésőbb november 
i-ig elkészül munkálatával. 

Igen helyesen, azon határozatot hozta a köz-
gyűlés, hogy az egylet tagjai közé nem csak vá-
rosiakat, hanem vidékieket is örömmel fogad  el. 
E célból felhívásokat  fog  egész Háromszékmegyébe 
szétküldeni. 

A cimkérdés feleit  folyt  egy kis vita még az 
alakuló gyűlésén. Végre többek hozzászólása után 
az egylet cime „sepsi-szentgyörgyi jótékonycélu 
nőegylet" lőn. 

A közgyűlés végre megállapítván a választ-
mány által betöltendő hivatalokat: 10 óra után 
véget ért. 

* 

Másnap délután a Bazár-ópületben megjelen-
tek a választmányi tagok alig egy-kettő kivételé-
vel. A cél nemessége lelkesültséget öntött nőink 
szivébe s egyetértő akarattal, szép rendben folyt 
tanácskozásuk után megválaszták hivatalnokaikat. 

Keleten készül valami. Néhány igénytelen 
szóval azt jelentették Konstantinápolyból, hogy a 
porta már nem tartja szükségesnek az európai ha-
talmak elé terjesztését az orosz-török külön szer-
ződésnek. E vallomást kétség nélkül az oroszok-
nak Konstantinápoly felé  fordulása  csikarta ki a 
portától. A külön szerződés tehát már kész lehet, 
vagy legalább is hajlandónak nyilatkozott a porta 
annak megkötésére. Kettőjük közt szent a béke, 
mig talán ismét egyet nem fordul  a szélkakas. 

De azért készül valami. Oroszország buzdítja 
satelleseit, a kiknek száma megszaporodott a bol-
gárokkal. Ezek az egész világot betöltik jajgatá-
sukkal, hogy ők nem engedik keleti Ruméliát. 
Szerbia és Montenegró már régóta ugrófélben  van-
nak, hogy végrehajtsák a berlini szerződést. Gö-
rögország is nagyban készül a határrendezésre és 
Milán fejedelmet  is decorálta ujra, épen ugy mint 
az orosz-török háborút megelőzőleg. Végre Loba-
noff  Drinápolyba utazott, hogy közelebb legyen hi-
veihez. A jelek egészen arra vallanak, hogy most 
ismét az apró fejedelemségek  kezdik meg a keleti 
kérdés nyitányát, Oroszország pedig hallgatni fog 
egy darabig, talán a télen át. 

Az oiztrák miniszterrálságot illetőleg azt ir-
ják a bécsi esti lapok, hogy a Pretis-cabinet com-
binációja bir eddig a legnagyobb valószinüséggel 
A parliamentáris körök azt hiszik, hogy az eldön-
tés meg fog  történni, mielőtt ő felsége  elutazik 
Bécsből. Schmerling lovagot audientián fogadta  6 
felsége. 

A megszálló sereg demobilisátíóját a követ-
kező megjegyzéssel kiséri a „N. F. P." : A demo-
bilisatió által nemcsak milliók takaríttatnak meg, 
hanem katonai szempontból is helyes, sőt szüksé-
ges. Ismételve emiitjük, hogy nagy akadályokba 
fog  ütközni a hadsereg rendes élelmezése, ha 
210.000 emberből fog  állani. A hadsereg leszállí-
tása tehát 4'|, hadosztálylyal lényegesen meg fogja 
könnyíteni az intendatura nehéz föladatát.  De az 
utóbbi operatiókból is joggal lehet következtetni, 
hogy ezentúl Boszniában kisebb sereg is elég lesz 
hogy elnyomja az esetleges lázadási kísérleteket. 
Az utolsó operátióban ugyanis az 5. Ramberg 
hadtest (14. és 33. hadosztály) végképen nem vett 
részt és csak egy része kelt át a Száván. A 4. 
Bienerth hadtestnek (13. és 31. hadosztály) alig 
volt fele  a tűzben. 

Andrássy gróf  válaszát a porta körjegyzékére-
ismerteti az A ugsburger Allgemeine Zeitung bécsi 
tudósítója. Andrássy gr. ő szerinte föltétlenül  ke-
ményen vissza fogja  utasítani a katonáinkra fogott 
vádakat, azután hangsúlyozni fogja,  hogy Ausztria-
Magyarország csak azért bocsátkozott bele a con-
ventiót illető alkudozásokba, hogy bizonyságot te-
gyen teljes loyalitásáról és változatlan barátságos 
értelmeiről, a Konventió megkötéséről, a melynek 
megkötésére^a portaf  törekedett és neki áll érde 

a „Kis hercegben". AÍIÍsodik előadása alkalmával 
már a reggeli órákban nem lehetett jegyeket kapni. * 

A tűzoltók gyakorlata a Károly-kaszárnyában 
sebesülteink számára teljesen szép eredményt mu-
tatott fel.  A kaszárnyában mintegy tízezer néző 
vett részt, az óriási udvar absolute kicsinynek bi-
zonyult be s a délutáni órákban egy 50 kros álló 
jegyet még 5 forintért  sem kaphattunk, mert nem 
volt. Mindenesetre a nagy kíváncsiságot a királyné 
megjelenése okozta, mi ezúttal elmaradt. Rendhá-
borítás nem fordult  elő, csak hátul kiabálták : le-
ülni, leülni! mennyiben a hátul állók kitűnőbb ven-
dégeinket nem láthatták. Ott láttuk József  főher-
ceget, kit a Schmerling-zenekar — a főherceg  nem 
nagy gyönyörüségégére — „Gott erhalte"-ral fo-
gadott. Ott voltak még: Szende, Pauler, Péchy 
miniszterek, báró Edelsheim Gyulai nejével és fiá-
val, báró Vay Miklós, Blumer és Wácker-Gottar 
főkonzulok,  néhány főtiszt  és többen az aristokrá-
cia tagjai közül. A főherceget  Follmann Alajos és 
Czompo parancsnokok üdvözölték. 

A tűzoltók ritka ügyességet fejtettek  ki. Nagy 
szabatossággal ment végbe az óriási 14 öles létrá-
val való mutatvány. Legszebb volt az utolsó szám, 
mely tüzesetet ábrázolva, a tűzoltókat mutatta be 

, igazi munkájukban. A legénység egy perc alatt 
munkában volt, a .gőzszivatiyut is behozták s igy 
most valóban fecskendezhettek.  — Itt a létrákon 
másztak fel  a tűzoltók az emeletre, a vízcsövek 
csakhamar a háromemeletes ház minden részét el-
érték. Ott puszta kötélén mászott egy alá és föl. 
Emitt nagy zsákokon bocsáták le a mentendő tár-
gyakat. Sőt a harmadik emelet egyik ablakán egy-
szer megjelent egy jajveszéklő asszony s siránko-
zásával magára vonta a fiyelmet  és hirtelen a mély-
ségbe vetette magát, utána a férfi  aggódó feszült-
ség mellett bukott alá. A megmentett pár azután 
a főherceghez  sietett, ki megtapsolta mind a két 
tűzoltót (mert azok voltak). 7 óra felé  ért véget a 
a nagyszerű gyakorlat. 

Végül ide kívánom jegyezni, hogy T r e f  o r t 
miniszter egyetlen fia  Ervin, kitűnő képzettségű 
tudor — Boszniában, hol mint tartalékos hadnagy 
működött — meghalt. 

Az országgyűlés vasárnap fog  megnyittatni, 
mint halljuk, a királyi pár jelenlétében, mely nagy 
érdeket keltett a főváros  politikai köreiben. 

A viszontlátásig ! 
H. Dózsa Géza. 

Elnök lett rgyhangu választással: C s e r e y) 
J á n o s n é , — a közügyek iránti lelkesültségéről, 
magas társadalmi műveltségéről s jótékony életé-
ről ismeretes urnő. E választás a mily megtisztelő 
egyfelől  a választottra nézve, ép oly szerencsésnek 
mondható egy oly irányú egylet részére, mint a 
minő városunk nőegylete. E választással bebizo-
nyitá i választmány, hogy az érdekeknek mindig 
elébe tudja helyezni az érdemet. Üdvözöljük érte. 
Csereyné ö ngának a választmány küldöttségileg 
fogja  átnyújtani a megválasztatásáról szóló jegyző-
könyvi kivonatot. 

A többi hivatalok következőleg töltettek be : 
alelnökök lettek: Bogdán Andrásné és Kelemen 
Lajosné, pénztárok Bogdán András, ellenőrök Se-
bestyén Sándorné és Bogdán Istvánné, jegyzők 
Málik Józsefné  és Kökösi Endréné. A titkári te 
endőket egyidőre Málik J. vállalta el. 

A választmány tagjai közül többen hivatal-
nokokká lévén, a közgyűlés korábbi határozata 
szerint, megürült helyeik következőkkel  töltettek 
be : Kökösi Endréné, dr. Szamek Fülöpné, Csala 
Kálmánné, Potocky Antalné, Téglás Gáborné, Csá-
szár Domokosné. 

Részünkről a legmelegebben üdvözöljük a 
megalakult nőegyletet s miután a szép kezdet mél-
tán jogosít fel  bennünket nagyobb reményekre : 
ugy hisszük, hogy ez egylet humánus irányú mű-
ködésével meg fog  felelni  mindazon várakozások-
nak és feltételeknek,  melyek azt létrehozták. 

VIDÉKI ÉLET. 
Angyalos, 1878. október 18. 

Községünkben folyó  hó 9-én tűz ütött ki és 
egy értékes takarmánynyal tömött csűrt elham-
vasztott. Tegnapelőtt ismét tüzet jelezve, megkon-
dultak a harangok s ismét a lángok martaléka 
lett egy csűr és őszgabonából rakott nagy asztag. 
Mind a két eset napközben történt ismeretlen ok-
ból, a közvélemény azonban az eseteket gondatlan 
szivarzásból eredetteknek állítja. 

Annyi mindenesetre igaz, hogy e községben 
a szivarzás a férfi  cselédség által hihetetlen nagy 
mérvben űzetik. — Kellő ovatosság mellett a do-
hányzást elitélni nem lehet, de igenis megbotrán-
koztató látvány, midőn csűrben, istálóban, rakott 
szekerek tetején, uton-utfélen  szivarból pöfékelő 
egyénekot látunk. 

Oly községben, hol a szalmás épületek olyan 
nagy számban találkoznak, még az utcán is veszé-
lyes a nyilt pipa, annál inkább a szivar, hát még 
a takarmánynyal, — vagy gabonával telt épüle-
tekben ! 

Indítvány is tétetett már ugyan, hogy ezen 
szerfelett  rosz szokás megszüntettessék, megállapo 
dás erre nézve azonban nem történt, mert a tila-
lom nemhogy elfojtaná,  sőt még ingert keltene a 
dohányzás iránt s azt eszközölné, hogy az titok-
ban űzetvén, még több veszélyt szülne. 

Igy hát dohányzik boldog, boldogtalan min-
den tekintet nélkül arra, hogy hol van s midőn a 
veszély beállott, akkor a lakosság — tisztelet a 
kivételeknek — a legnagyobb közönyt tanusitja 
az oltásnál, egyedül a község rozzant állapotban 
levő tüzifecskendőjétől  várva a segélyt. 

Azonban ez a fecskendő  először megkívánná, 
hogy kijavítsák, mert ily állapotban — csavarjai 
meglazulva s részben elveszve, a szelep szerkezete 
spárgával az állványhoz erősitve — minden jóaka-
rat mellett is nem oda löketik a vízsugár, a hová 
irányozva van, hanem a körülállók szeme közé és 
nyakába kénytelen a vizet lövelni. 

Bizony már talán itt is ideje lenne, hogy a 
már annyiszor célbavett, községünk jólétének elő-
mozdítására irányuló tervek valósulnának ; van 
itt szellemi és anyagi erő annyi, hogy e községet 
fel  tudná virágoztatni, csak akarat kell hezzá. 

Alszegi. 

Vógszó a „toportyánfórges*,  „nyugalomtőkós", 
„keesköböka-fülemilós",  „keccegö fouyés", 

„tánc zökkontös" atb. tanárjelölt urlioz. 
(Vége.) 

Hogy Csíkban minden bizonnyal használatban 
vannak az általam „a magyarnyelv sajátságait ta-
nulmányozók szives figyelmébe  ajánlott" elnevezé-
sek : ezeket tudom i-ször onnét, „mert ez közön-
ségesen tudni szokott dolog" (gyönyörű magyar-
ság I). 2-szor: Tudom bizonyos csiki atyafiaktól, 
kikkel a Nyergesen (miért nem a „Nyugodalom-
tőkésen" ? hisz e választó hegy Csikmegyéhez tar-
tozik s bizonyára ősidőktől fogva  a csiki néptől 
birja nevét is) beszélgetésbe elegyedtem. 3-szor : 
Egy korcsmai helyiségben. „Nem emlékszem már 
melyik faluban."  (Elhiszem I) 4-szer : Más vidéki 
emberekcől. 5-ször: A közelebb mult napokban 
Háromszék egy falujában  járván, (tehát Háromszék-
nek csak egy faluja  van ?), egy becsületes uri em-
bertől. (Bármibe mernék fogadni,  hogy az az uri 
ember, felismerve  önnek higvelejüségét, mókát 
üzütt - mint épen illett — önnel.) 6-szor : A ko-
lozsvári kir. tud. egyetemnek „fekete  tábláihoz" 
betoppant csiki borvizes atyafitól.  7-szer : Tudom 
ezt az édes apám csűrében cséplő Szakács Mihály 
nevű napszámostól, ki ezelőtt egy néhány évvel 
Csík-Szentkirályon szolgált boldogult Antalfi  Ká-
roly urnái mint kocsis. (Jaj be kocsis-buzü logika I) 

Még többet is mondhatnék állításomnak iga-
zolására (az istenre kéljük, többet ne ; még csak 



a kofák  vannak hátra!), azonban enrtyi ok után 
indulva is, kétségen kivülinek tartom állításomat. 
Tyűha! Isten ! ha ellened lehet valami panaszom, 
az abból áll: miért tölcsérezsz egy tanárjelölt ur-
nák czinegefogójába  annyi észt, oly bámulatos böl-
csességet s oly hepe hupás logikát ? 1) 

De halljuk tovább László urat, mert ez igen-
igen éi dekes : „Ne vádoljon tehát, kérem szívesen 
engem túlbuzgóságról se komolyan, se tréfából; 
mert ha ön Csik-Csatószegen az érdekelt szavak-
ról tudomást még nem szerzett, vagy tegyük fel, 
azok Csatószegen nem otthonosak : abból még nem 
következik, hogy azok egész Csíkban nem létez-
nek, miután valamint egy rakás buza nem csupán 
egy szem búzából, vagy egy erdő nem csupán egy 
szál fából  áll: ugy Csikmegyét sem teszi csupán 
Csatószeg községe." 

Dehogy vádolom, hisz ön már eléggé bevá-
dolta magát. Még csak azt sem teszem, hogy elhi-
tessem önnel, miszerint nem egy szem búzából so 
kasodik egy rakás buza s nem egyes szálfákból 
áll az erdő. Miért hánynék falra  főtelen  borsót, 
mikor ugy sem hinné el. 

Ugyebár t. olvasóim, most már tudjuk László 
urnák kétségen kivül tartott állításainak alapos 
okait. — ^ azokat alaposoknak tartja Csikmegye 
megrágalmazására. Kérdem most: van-e széles nagy 
Magyarországon egyetlen egy falusi  iskolás gyer-
mek, ki ez alapos okokra hahotára ne fakadna  ? 

Menjünk tovább a szóra sem méltatható sok-
féle  bizarr okoskodásain és lássuk, a léha elbiza-
kodottság holjüti fel  sátorfáját.  Arról van szó, hogy 
van-e a népnek szüksége kificamodott,  körülirásolt 
uj szavakra akkor, midőn a tárgyak megnevezé-
sére azokat már őseitől birja ? Én azt állítottam : 
nincs, László ur pedig azt mondja : dehogy nincs ! 
hisz a nép is csinál uj szavakat, például: „bungo-
ra" (zongora), „baggony" (waggon), „bokata" (élelmi 
szer), „dukkos" (haragos), „jemine" (Jesus mein) 
stb. Ezek tehát László ur szerint u j és nem elfer-
dített szavak ? ! Szerencsétlen lubadugós ész, meiy 
ilyeket képes^állitani! — Bungora, baggony! Ha 
már'lehet ilyesmi uj szó : azt csak a gyügyögő kis 
gyermek szájából lehet hallani s azt is ott, hol 
zongora és waggon van, Csíkban pedig az előbbi-
ből igen kevés, — a másikból semmi sincs. Aztán 
pláne az oláhos bokata! Risum teneatis ! Mondja 
meg László ur, hol hallotta ez absurd uj szavakat ? 
Csíkban ? 

Látja, ön hosszasan tartózkodott Csíkban s nem 
tett meg annyit, hogy tájékozása végett a kellő-
alkalmakat fölhasználja.  Önnek elég volt korcsmá-
ban, kocsistól s cséplőtől szedni össze e nemű ma-
gas és páratlan ismereteit s rá még invectiváit. — 
igen, ön hosszasan volt Csíkban, felhasználta  egy 
derék pap vendégszeretetét s áldozatkészségét, a 
kinek segítsége nélkül ma nem volna az, a mi ; s 
ön e foljó  vita szine alatt megenged m'gának — 
habár inplicite is — oly kifejezéseket,  melyek sér-
tik a becsületes katholikns embert, annál inkább a 
papot, kinek*véghetetlen hálával tartoznék. Ön fe-
nyegető öklét emejgeti a csik-somlyói derék szer-
zetesekre s hálája jeléül igy nyilatkozik : Ama bi-
zonyos nép (t. i. a csiki) ma több fokkal  előbb 
állana művelődésének terén, ha ama testület ne le-
gyen a múltban élén." Szemtelen dölyfös  háládat-
lanság ! 

De annyiban tökéletes igaza van, ha a mű-
veltség mérvvesszejét önre alkalmazzuk. Egyébiránt 
önnek nem lehet mindent szigorúan betudni oly 
állapotban, milyenben most van ; ön, mint hallom, 
Bécsbe megy egyes önkéntesnek s habár a botból 
ott sem lesz beretva, mégis ez eset sokat enyhít 
önnek bárdolatlanságán. Tudjuk azt hogy székely-
földön  a besorozott legények elmenetelük előtt tör-
nek, rontnak, kurjongatnak, veszekednek. Ön is 
mint tiszta vérű székely legény birja e *zép tulaj-
donokat s kellőleg fel  is használta. Ugy-e bár, még 
arra is elkészülhetünk, hogy a mit a csíkiakra rá-
kenni nem sikerült, — Bécsből valamelyik vidéki 
lapba németül rámázolja Háromszékre ? Az első 
lépést már ugy is megtette, midőn Háromszékre 
ráfogta  ezt az egész székelyföldön  ismeretes tájszó-
lást : „mind megegye". Az ilyesmi kitelik az olyan 
hóbortos alagutásztól. 

Nagyon, de nagyon sok volna még, hogy a 
logika csipő hidegével megkékitsem kakastaréját ; 
de elhagyom abban a reményben, hogy ha ioo esz 
fcendős  lesz, eszéhez tér, azon innen bajosan. Egyet 
azonban nem mellőzhetek, mnt lelkének legkivá-
lóbb tulajdonát : a denunciálást, vagy mint mi itt 
Csíkban magyarosan mondjuk: ispíoiikodást. Azt 
irja e lap 77. számában, hogy a nemzeti bünt azok 
szokták elkövetni, kik, tekintve magasztos hivatá-
sukat, kezökbe nem illő eszközökkel leskelődnek 
éjszakának idején a jámbor emberekre s ilyen tet-
teik által annyira szennyfoltot  vonnak komoly éle-
tökre, hogy a dölyföt  tovább tűrni nem tudó nép 
kész volna még fényes  nappal szobájokban agyon 
verni. (Persze ez is a „Csiki apróságok"-hoz tar-
tozik !) 

Ha én vagyok kiszemelve ez ispionkodás tár-
gyául ; ezért köszönettel tartozom László urnák s 
egyszersmd hálát rebegek, "hogy e jámbor embe-
rek közt nem forog,  — mert önnek vezetése alatt 

csakugyan rég agyonvertek volna szobámban s 
most a túlvilágról kénytelenittetném ön ostobasá-
gait cáfolgatni.  Látja t. László ur, nem kell nekem 
leskelődni. E jámbor emberek bejöttek gabonáso-
mat feltörni;  e mellett egész éjszaka közvetlen kö-
zelemben iszonyúan szakvlatiaaul kurjoa *atti k 

mint épen ön ellenem. Sín ismerni akartam e jám-
bor embereket; kimentem megnézni őket, kik az 
éji órákban hol Íróasztalomnál, hol ágyamban há-
borgattak, és a hány annyifelé  szaladott. Most kér-
dem : azoknak volt-e több erkölcsi érzetük, vagy 
önnek, ki e kicsapongásukat pártfogolja  ? Tudja, 
a német mit mond erre : „Pfuj  !" — Ha nem érti, 
megtanulja Bécsben; ott olyan kemény arcbőrüekre 
úgyis szükség van most. Vegye vigasztaló tudo-
másul, hogy jelenben egyetlen egy jámbor ember 
sem kurjongat, sem én nem leselkedem utánok, — 
csak ön az az „éjjeli bátor", ki m o p sz 1 i alakban 
csemszeg a hóbortos ész éjszakáján. 

Hogy teljes egészében átlássa botlásait, aján-
lom önnek az 1865-diki „Kolozsvári Közlöny"-nek 
61, 62, 63-ik számait, melyekben e cim alatt „Egy 
pár észrevétel a székely „Vadrózsák"-at illetőleg" 
sok olyan van mondva, miket ön még nem tudott 
és nem tud máig is. Közölném erre vonatkozólag 
a boldogult Krizának 1865. junius 15-ről kelt iro-
dalomtörténeti nagybecsű levelét is, de félek,  hogy 
ez előttem kegyeletes emlékű nagy irót az ön ke-
gyeletlen lelke ép oly durván sérti meg, mint Fo-
garassyt, a nagy nyelvtudóst, kinek szép emléke 
előtt mindenki meghódol, csak ön nem. 

Most, miután meggyőződtem, hogy ön a la-
poknál ugy szerepel, mint a házi asszonyoknál a 
pótkávé, leteszem tollamat. Ha még kedve jönne 
válaszolni, megfelel  arra önhöz illőbb vetélytársa : 
egy csiki normálista gyermek. Tőlem ezután írhat 
jót, vagy roszat — mindegy. Ha gyaláz : dicsér, 
ha dicsér : meggyaláz. 

Bálás Antal. 

A nevetésről. 
(Folyta'ás ) 

A gyermeknél a nevetés és sirás fejezi  ki kí-
vánságait, tetszését, nemtetszését. Ha az édes anya 
fejét  elrejti : a kis baba elkomolyodik és sirni kezd ; 
a mama erre elédugja fejét  s a baba el kezd ne-
vetni. Rubens képes volt a nevető gyermekarcot 
egyetlen ecsetvonással síróvá változtatni, s udva-
riatlan férfiak  állítása szerint a nők művész nél-
kül is bírnak eféle  ügyességgel. A nők könnyei 
gyakran csak azzal a jelentőséggel bírnak, hogy 

által még szebbeknek tűnnek fel. 
A kis gyermek rendesen elébb sir, mint ne-

vet s Szt. Cyprián azt állítja, hogy ez a szent 
keresztség után való vágyódásból történik A ta-
pasztalás azonban bebizonyította, hogy rendesen 
épen e szent műtét alatt fejtik  ki az apróságok tü-
dejüknek teljes erélyét. 

A kis gyermek bűvös mosolygásával sokkal 
inkább megnyeri a szivet mint sírásával s midőn 
az a n y a g y e r m e k e i r ő l b e s z é l mikor 
azok még kicsik voltak, azt jegyzi meg : „Marika 
legjobb volt ; s o h a s e m sirt 1" A régiek jó elő-
jelnek tekintették, ha a gyermek korán kezdett 
nevetni. Zoroasterről mondjak, hogy nevetve szü-
letett. A keresztényhit azt tartotta és tartja, hogy 
a csecsemő angyalkákkal álmodik, midőn álmában 
mosolyog. 

Az állatok nem képesek nevetni, de nem is 
jönnek sírva a világra, sirni azonban ők is tudnak. 
A megsebzett őz könnyezve múl ki ; siró elephant-
ról és tevéről is tesznek említést s nem egy lónak 
csordul ki könnye midőn verseny alkalmával a mé-
tához érkezett. 

Valamint a túlságos fény  ártalmas a szemnek, 
az éles hang veszélyezteti a hallást, az édesség 
kellemes volta mellett is — ha tulbőven használ 
juk — undort gerjeszt, igy a csiklándozás is — le-
gyen az szellemi vagy testi — az általa elői-
dézett nevetést rosz következményűvé  sőt épen 
halálossá is teheti. 

Hogy ez nem is valami nagyon ritkán eshe-
tett még azt bizonyítja a sokszor hallott szólás-
mód : „majd halálra kacagtam magam." Midőn 
egy cigányt akasztani vittek s a hóhér már a kö-
telet illeszté nyakába az elitéltnek, ez igy kiál-
tott fel:  „kenyergem ázstatosan, ázs Ádám csut-
kájára ne tessék csak tenni, nagyon csiklándós 
vagyok, halálra kácságnám magám. Zeuxisról a 
hires görög festőről  mondják, hogy halálra ne-
vette magát egy általa festett  öregasszony arcképe 
fölött. 

A régiek a physikai nevetés felől  sok min-
denfélét  tartottak. Igy pl. a tarantella (pók) csipése 
nevetésre és táncra ingerlő hatással volt. 

A n e v e t ő f ü  (apium risus) valamint a puk-
kantó (Atropa belladona) és más mérges növények 
görcsösen összehúzzák a nevető izmokat ugy, hogy 
az egyén nevetni látszik, mint a veszettségnél és 
nagy mérvű ittasságnál. Az iíyen keserű, kény-
szeritett nevetést s a r d o m i k u s n a k nevezték 
el, mert ama növény Sardinia szigetén tenyészik. 

Az excentrikus Bülow a nevetésből hadicselt 
fundált  ki. Az ellenség — mondja — minden bá-
torságát elveszíti, ha egyszerre hangos kacajjal fo-
gadja az ellenfél.  Egyptomban a támadó arabok 
valóban „hátra arc"-ot csináltak és tovaszaladtak 
midőn Friant divisiója hangos hahotába tört ki a 
vezér ezen parancsára ; Un quarre, les anos et 
les savants au milieu ! (Négyszögbe, szamarak és 
tudósok a középre I) 

A mosolygás többé-kevésbbé különbözik a 
nevetéstől, inkább szellemi természetű és inkább 

hatalmunkban van. Az anatomusok negyvenöt arc-
izmot ismernek s ennélfogva  nem lehet csudálkoz-
ni, hogy mindenki másképen mosolyog; hiszen 
negyvenöt izom működése között csaknem végte-
len combináció lehetséges! Egyik emberfaj  sem 
hasonló a másikhoz, egy arc sem olyan mint a 
másik s a nevetés physiognomiája épen annyira 
különböző, mint az egyének arca vagy hangja. A 
néger nevetése annyira elüt az európaiétól, mint a 
durva szakállú férfié  a tej és rózsaarcu 16 éves 
leányétól, csakhogy az utóbbiak zengzetes harmó-
niává szoktak egyesülni. 

A természetes nevetésből s a cultura fejlődé-
se létrehozta a mesterséges nevetést. A kettő any-
nyira hasonlít egymáshoz, mint a divathölgy „ra-
vissante"-ja vagy Rix Vilma asszony-féle  „Pompa-
dour pasta" ja a falusi  leány arcrózsáihoz. 

Az ilyen mesterséges nevetésnél rendesen 
épen ellenkezőleg kell felfogni  a dolgok állását, 
épen mint mikor valaki arról biztosit, hogy : „csak 
nevetek rajta", holott inkább lenne kedve sirni. 

Damasceni abbé annyira ment, hogy a neve-
tés végmagánhangzóiból akart a vérmérsékre kö-
vetkeztetni. Szerinte a cholerikus liahaha-val ne-
vet, a phlegmatikus hehehe vei; a melancholikus 
hihihi-zik s hahaha-t kiabál a sanguinikus ; a hu-
huhuzás a bagolynak marad. 

Valóban a teljes, hangos nevetés az A által 
van kifejezve  — a gúnyos inkább közeledik az 
E hez — a fiatal  leányok és asszonyok midőn fe-
jüket összedugva titkosan nevetnek ezt I hang-
ból cselekszik — s az örvendetes meglepetés ne-
vetése O hangban nyilvánul. III. Ince pápa azt 
irta: „Az újszülöttek sirnak, a fiúcska  Á-t nyöszö-
rög, a leányka É-t; mindketten Ádám és Éva fe-
lett panaszkodnak. Az egyház férfiai  és a barátok 
egész komolysággal ennél furcsábbakat  is mond-
tak és tettek. Augustinus, Salvianus és mások 
egész bizonyossággal tudták, hogy Krisztus urunk 
sohasem nevetett, hanem legfölebb  mosolygott a 
bűnbánó vétkes felett.  Nincs ugyan sehol megirva, 
hogy Krisztus nevetett volna, de ha sohasem mo-
solygott volna: nem lett volna ember. 

Alexandriai Kelemen szerint: a nevetés és 
nevettetés nem illik keresztény emberhez ; de azért 
későbbi kollegái XIV. Lajos alatt addig csiktan-
doztatták a protestánsok talpát, mig a kinzott 
vagy bele halt a nevetésbe, vagy — kathol k 1 sá 
lett, — s a carthagói második concilium anathe-
mát mondott a n e v e t é s t k e l t ő , t r é f á s 
s z a v a k (verba joculatoria risum moventia) felett. 
Ellenben egy bordeauxi dominikánus a pokolra 
kárhozott lelkeket mindig nevetni hallá, valahány-
szor pénz csendült a perselybe. 

(folytatása  következik.) 

L E G Ú J A B B . 
fiécs,  okt. 16. A „N. W. Tagblatt" budapesti 

értesülése szerint Tisza kormányelnök legutóbbi 
bécsi utja alkalmával a megszállás költségeinek 
födözése  * céljából közösen törlesztendő kölcsön 
iránt lépett egyezségre. A jelen budapesti tanács-
kozásokban a kölcsön részletes módozatait is meg-
fogják  állapitani a miniszterek. 

Uécs, okt. 16. Konstantinápolyból jelenti a 
„P. Corr." : Annak következtében, hogy a porta 
körjegyzéke kedvezőtlen hatást idézett elő a ha-
talmaknál, gyakran értekezik Szavfet  nagyvezir 
Zichy gróffal  az Ausztria-Magyarország és a porta 
közt függő  kérdések megbeszélése céljából. Ez al-
kalommal Szavfet  pasa önkényt megemlékezett a 
novibazári kerület katonai megszállásáról az osz-
trák-magyar csapatok által. A portához közel álló 
körökben ebből azt következtetik, hogy> a porta 
hajlandó katonai szerződést kötni monarchiánkkal 
a novibazári kerület megszállását illetőleg. Szavfet 
pasa fölvilágositásokat  adott Zichy grófnak  azon 
csapatok céljáról, melyeket a török kormány a 
kossovói vilajetben öszpontosit. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Trefort  miniszter nagyreményekre jogo-

sító fia,  Ervin Boszniában meghalt. Azon részvét-
nyilatkozatok közül, melyeket a mélyen megszo-
morodott apa, az ország valamennyi részéből ka-
pott, első helyen áll a királyé. Király ö felsége  e 
hó 15-én reggel táviratban fejezte  ki részvétét Tre-
fort  Ágost miniszternek. A miniszter fiár.ak  el-
hunytáról táviratilag értesítették ö felségét.  A köz-
oktatási minisztérium hivatalnokai, valamint az 
összes állami tanintézetek és egyéb testületek 
szintén tolmácsolták őszinte sajnálkozásukat a 
miniszter előtt. Trefortot  a gyászos "hir beteggé 
tette. Dr. Korányi Frigyes egyetemi tanárt az elő-
adásról hívták ágyához. 

- - lludolf  Iróuörököst és (Jlzellii főhercegnőt 
Münchengrátzben, vadászati kirándulásukba rend-
kívüli lelkesedéssel fogadta  a lakosság tegnap-
előtt. A gr. Waldsteincsalád, melyhez a fenséges 
testvérpár szállott, összes tagjaival volt képviselve 
a pályaudvaron a hatóságok és a papság mellett. 
Az 1 órakor érkezett udvari külön "vonatot a nép 
hymnussal és lelkes üdvkiáltásokkal fogadták:  A 
trónörököst és a főhercegnőt  Laroche udv. marsall 



înipöck bárónő és Bacalovich őrnagy kisérték. 
A Waldstein-család tisztelettel üdvözölte a fensé-
ges testvér-párt, a trónörökös csaknem minden-
kivel beszélt, elragadtatását fejezte  ki a vidék 
szépsége fölött,  s azután ünnepélyesen bevonultak 
a városba, melynek egyik terén diadalkapu várta 
az érkezőket. A vadászatok után a trónörökös 
visszamegy Prágába, Gizella főhercegnő  pedig va-
lószínűleg Münchengrátzben marad keddig. 

— Mária Valéria főhercegnőt  Gödöllőn a 
sportnak egy igen mulatságos nemével mulattatják. 
Tegnapelőtt zsákban futtatást  rendeztek a kis fő-
hercegnő nagy örömére. Versenyzők voltak a ki-
rályné kis szerecsene és három lovászgyerek,  a kik 
nyakig zsákba kötve, nagy buzgón igyekeztek  a 
kitűzött cél felé.  Persze zsákban lehetetlen a fu-
tás, s a versenyző gyerekek  csak ugy bukdácsol-
tak benne. Különösen komikus mozdulatai voltak 
a szerecsennek, a ki a lovászokat roppantul szeret-
te volna lefőzni.  Az igyekezet kárba veszett, mert 
ugyancsak nehéz volt mozogni ; sokan bukfencet 
hánytak. A kis főhercegnő  szinte könyezett a ne-
vetéstől. Még a királyné is kitűnően mulatott. Hogy 
pedig a verseny ne legyen puszta sikverseny,  aka-
dály is volt a pályán egy köteg zsup alakjában, 
a mit át kellett ugorni. A versenyzők fölött  e pon-
ton kolbászdarabok s effélék  voltak fölaggatva,  a 
miket ugrás közben a szájukkal kellett elkapni. A 
verseny végével a kis hercegnő 3—3 ezüst tallért 
tűzött a futók  mellére. 

— HAroniszékmegye  törvényhatósági terüle-
tén alakult k.-vásárhelyi  asztalos és fazékas  ipar-
társulat alapszabályai a földmivelés-,  ipar és ke-
reskedelemügyi m. kir. minisztérium által folyó  évi 
22.996. szám alatt a törvényes bemutatási záradék-
kal elláttattak. 

— A helybeli tanintézetek ma szünidőt kap-
tak. A ref.  kollégium növendékeinek  két hétig, a 
felső  fiu  népiskolánál egy hétig, s a polgári leány-
iskolánál 3 napig tartó szünidő adatott. 

— A s.-sr.tgyörcyi nőegylet közelebbről tar-
tott választmányi ülésében elhatározta, hogy he-
tenként egyszer fillérestélyeket  rendez saj&t pénz-
tára gyarapítására. Ezen fillérestélyek  helyiségét 
illetőleg sajnálattal jegyzé meg egykét tag, hogy 
a városház nagytermében tartandó összejövetelek 
elé a városi elöljáróság részéről akadályok  gör-
dittettek. Részünkről  méltányosnak találjuk az 
elöljáróság azon kívánságát, hogy nagyobb tánc-
mulatságokért, hangversenyekért  a terem megha-
tározott díját fizesse  meg az egylet; azonban, hogy 
a hetenkénti munka-estélyek  megtarthatását ilyen 
indokból akadályozná meg az elöljáróság, nem tesz-
szük fel.  Sokkal magasabb s a város belső életét 
sokkal közelebbről érdeklő célokban fáradoz  a nő-
egylet, semhogy az eíőljáróság részéről leendő leg-
buzgóbb támogatást méltán meg nem várhatná. 

— Az erdélyi huliírszorosok erődítésén eddig 
több száz genie katona dolgozott. Ez a legénység 
e hó 10-én elhagyta a határszorosokat s N.-Szeben-
ből ezredéhez vonult. Nagyszebenben Ringelsheim 
báró az ottani helyőrség tiszti karával együtt ki-
sérte ki az elvonulókat. 

— A póttartalékosok nagy része ismét abban 
a szerencsés helyzetben van már, hogy családjá-
jához visszatérhetett. Az elbocsátás általános, s 
azok, kik már Bosznába elindultak, táviratilag hi-
vattak vissza. A vidéken is megkezdődött a haza-
bocsátás. Kecskemétről  azt írják, hogy e hó_i6-án 
érkezett a főparancsnokságtól  oda az örömhír, 
hogy a póttartalékosok szabadságoltatnak. Az 
öröm megható volt, s a kapitány által történt ki-
hirdetés iitán 800 ember ajkáról hangzott föl  az 
örömkiáltás. A Kecskeméten állomásozott kiegé-
szítő századok önkéntesei f.  hó 20-kán lemennek 
Boszniába. E hó 14-én indultak már útnak a IV. és 
V. század önkéntesei. Nemcsak a póttartalékosok 
hanem az 1876- 78-iki tartalákosok egyrésze is 
szabadságoltatott már. A fővárosban  állomásozot-
tak át adták a fegyvert  és ruházatukat. 

— Másodszori virágok. Angyalos községből 
irják lapunknak, hogy ott a kertekben az alma-
fák  és kerti virágok ismét virágoznak. Hosszú ősz 
jele mindenesetre. 

— N.-Szebenben a külvárosban e hó 15-n egy 
nőt felakasztva  találtak. Minthogy e nőn a külső 
erőszaknak nyomai láthatók : nagy a gyanú, hogy 
a szerencsétlen nem öngyilkos. A nyomozás folya-
matban van. 

— Asszonycsere. A „Szamos" irja a követke-
zőket: Érdekes történetet jelentettek fel  egyik 
szomszéd járásbírósághoz. Két egyformán  gyermek-
telen férj  írott szerződés alapján k ö l c s ö n ö s en 
k i c s e r é l t e f e l e s é g e i t  n y o l c napra — 
kötelezvén magukat, hogy a melyik feleségének 
jívormeke születik, az a férj  a másnak 100 frt  fizet. 
1'. feljelentést  nem az eljárásukat meg nem bánt 
férjek  vafry  asszonyok tették, hanem illető lelké-
szeik közbotrány cimén. 

— Negyedik közlemény a boszniai sebesültek 
S elesett harcosok családjai javára begyült adomá-
nyokról. 1) Miklósvár járási szolgabíró által be-
küldetett Nagybacon község részéről 8 frt.  1 kr. 
Baróth község' részéről 8 frt.  84 kr. Középajta 
község részéről 5 frt.  és barotlii Debicky Mihály 
250 gr. tépés. Összesen 21 frt.  85 kr. és 250 gr. 
tépés. 2) Gábor Imre polgármester által bekülde-
tett berecki Gábor Eliz k. a. részéről 5 kgr. tépé„ 

és o drb. sebkötő. 3) Sepsi felsőjárási  szolgab'rcf 
által beküldetett Simon Sámuelné ő nagysága 
gyűjtőivé szerint 10 frt.  Feldoboly község elöljáró-
sága gyüjtöivén 2 frt.  30 kr. Szacsva község elöl-
járósága gyüjtöivén 2 frt.  25 kr. Bikfalva  község 
elöljárósága gyüjtöivén 7 frt.  95 kr. Koncz György-
né ő nagysága gyűjtőivé szerint 8 frt.  80 kr. Kó 
nya Dánielné úrasszony gyüjtöivén 13 frt.  79 kr. 
N.-Bdrosnyó község elöljárósága gyüjtöivén 15 frt. 
21 kr. Összesen 60 frt.  30 kr. 4) La comtesse He-
lene Schweinifz  Nemes (HidvégTŐl) 2 kgr. tépés 
12 pár meleg kézelő, 8 vég sebkötö, 18 drb. há-
romszögű kendő, és 18 drb compressenek való len 
ruha. 5) Á k.-vásárhelyi  községi leányiskolától 2 
kgr. 300 gr tépés. 6) Deák Lászlóné (Hidvég) 30 
gr. tépés. 7) Csákány Sándorné (S.-Sztgyörgy) 1 
kgr. tépés, 9 drb. sebkötö és 4 dr. fásli.  8) Gál 
Róza k. a 85 dgr. tépés. 9) kézdi alsójárási szol 
gabiró által beküldetett: Alcsernáton község ré-
széről 39 frt.  11 kr. Eel«jsernáton község részéről 
5 frt.  Dálnok község részéről j frt.  52 kr. Ikafalva 
község részéről 1 frt.  60 kr. Összesen 33 frt.  20 kr. 
10) Orbai járási szolgabíró által beküldetett : Páva 
község részéről 3 frt.  5 kr. 3 kgr. 55 dgr. tépés 
és 5 kgr. 25 dgr. sebkötő. Páké község részéről 3 
frt.  53 kr. — S. Sztgyörgy, 1878. október 18-án, 
főispán  ur távollétében Eorró Ferencz, alispán. 

Nyilvános közlemény. 
A k.-vásárhelyi  jótékony „nőegylet" által a 

magyar sebesültek javára tépést készítő estélyek 
és f.  év okt. 6-án tartott sétahangverseny eredmé-
nyéről. 

Előleges gyűjtésből . . . . 37 frt  80 kr. 
Négy tépést készítő estély bői . 13 „ 0 2 „ 
Elárusított sorsjegyekből . . . 76 „ 60 „ 
A sétahangversenyből 78 drb. . 

sorsjegygyei  3 9 „ „ 
Felülfizetésből  1 „ 60 „ 

Összesen 168 „ 02 „ 
Levonva az összes költségeket 28 „ 90 „ 
Maradt tiszta jövedelem 139 frt.  12 kr. 

Ezen összegen kivül begyült 3'/, kgr. tépés, 
21 drb. sebkötő, 10 drb. sebháló, 8 drb sebruha, 
2 drb. kötött ujas, 2 pár gyapjú harisnya. 

Mindezek/fendeltetésök  helyére mielőbbi el-
juttatás végett háromszékmegyei főispán  mltgos 
Potsa József  úrhoz mai postán elküldetett. 

Az adakozás nyugtázása tekintetéből az ado-
mányok következőleg  folytak  be. 

Szabó Istvánné és Bölcskévy Ilon ivén : 
Mltgos Dónáth József  ur 2 frt.  Kovács Fe-

rencné,Tóth Dánielné, Balog Lajosné, Zajzon Lá-
zárné, Balog Istvánné, Szacsva Pálné, Pongrácné, 
Nagy Dénesné, Nagy Józsefné,  Nagy Ferencné, 
Kovács Istvánné, Kelemen Imréné, Molnár Dé-
nesné úrasszonyok 1 — 1 frt.  Barthos Károly, Ko-
vács Károly, Pap Adolf,  Solyom Miklós, Demény 
Ferenc Szotyori József,  Bartha Ignác, Dézsi Bá-
lint, Prohászka 1 — 1 frt.  Réthi Józsefné,  Turóci 
Mózesné, Baka Dánielné, úrasszonyok 60—60 kr. 
Szabó Gyula, Kolonicsné, ifj.  Szabó Dániel, Török 
Jánosné, ifj.  Szöcs János, Nagy Károly, ifj.  Tóth 
Daniné és id. Baka Mihályné 50—50 kr. Szabó 
Sámuel és Finta Gergelyné 40—40 kr. Nagy Pálné 
30 kr. 

A sorsjáték számára, Benkö Gyuláné 1 kis 
poharat, Milecz Mari 1 névjegytartó és 1 könyv-
jegyzőt, Simó Vilma 1 levéltartó, Székely Jánosné 
1 szines poharat, Balogh Jánosné 1 porcellán szap-
pantartó, Bölcskévyné 2 szinespoliarat és Bölcs-
kévy Ilon tintatartó Szabó István gyufatartó  és 
Szabó Istvánné cukorporzót. 

Harmath Domokosné és Kis Klára ivén: 
Balogh Sándorné úrasszony 2 frt.  Szőcs Sá-

muel, özv. Hankó Dániel, Szőcs Dánielné, honvéd-
századosné, Csutak Lászlóné 1 —1 frt.  Jancsó Mó-
zes 50 kr. 

A sorsjáték számára Hankó Irma egy pohár, 
Hankó Gizella 1 gyertyatartó, özv. Kovács Izráné 
virágos pohár, Málnási Kristófné  1 szines pohár, 
Keresztes István 1 üveg liquer, Bartha Ferenc 1 
szappan, Wertán testvérek 1 bőr öv, id. Szőcs 
János 1 pohár, 1 sótartó és 2 kép, Reiner Berta 
1 levélnyomó, 2 csésze, Dávid Antal 1 album 1 
virágtartó özv, Dobál Kristófné  3 gárnitura ékszer, 
1 garnitúra gomb, 2 kép, 1 dohánytartó, id Jakab 
Istvánné 1 pohár, Kovács K. kereskedő 1 doboz 
thea. Tóth László 1 dugó liuzó, 1 gyertyataka.-ék, 
Jakab Vilma 1 porcellán váz, Györgybiró Lajosné 
sárga gyöngyüveg és függő  ifj  Dávid István 1 
drót kosár, 3 garnitúra gomb, Török Bálintné 1 
érc tentatartó, Kovács Istvánné, 2 szines pohár, 
Bene József  1 pohár, Nóvák Sándor 5 drb táállet 
dobozkák, Szöcs Vilma 1 függő  gyöngykosár,  Ko-
váss Áronné 1 tűtartó 2 üvegkancsó, Boriszák és 
Kosa 1 óra tarló, 1 tartó, 1 "táska, ifj.  Sebők Jó-
zsef  egy titkos csomag, Fejét Károlyné 1 kép, 1 
nótes, 1 gárnitura gomb, Steirlein György 1 gyu-
fatartó,  Wertán Anna 1 szines pohár, űgyv. Nagy 
Móíesné 1 fa  névjegytartó, Harmath Domokosné 
1 szinespohár, Ferjár Bogdánné 1 gyufatartót  1 
fényes  pohár, Szabó Géza 1 gyöngykosár,  Molnár 
Istvánné fényképészné  1 éji lámpa, 1 fecher,  1 po-
hár, Csiszár Pálné 1 cukortartó, Pap Vilma 1 kö-
tő kosár, 1 párna csup, Kovács Józsefné  2 fényes 
pohár, Dobál Marika 2 kis pohár, Kis Klára 1 po-
hár, 1 varró doboz, Fejér Antal 1 doboz illatszer, 
Szőcs Mózesné 2 üveg liquer, mltgns Cserey Já-
nosné 8 különböző diszmü tárgy. (Folyt, kövv.) 

Ijtték- és Táltó-krlolyani a bécsi 08. kir. nyilr&uos 
tőzsdén október IS. 

Magyar aranyjáradék 82.90 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
r. n „ II. r 11.75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73.75 
„ „ 1876. évi államkötv. . 64.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 98.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 79.— 

Temesvári ( „ „ . . 74-75 
Erdélyi „ . . 7 3-— 
Szőlődézmaváltsági „ . . 85.50 
Osztrák egys.-államadósság papirban . . 82.— 

n n n ezüstben . . 60.90 
„ aranyjáradék 62.60 

1860. államsorsjegy 71.65 
Osztrák nemzeti bankrészvény 111. -

„ hitelintézeti 788.— 
Magyar hitelbank 224.75 
Ezüst 210.--
Cs. kir. arany 5 
Napoleond'or 
Német birodalmi márka 58.30 
London 117.85 

Felelős szerkesztő: Mállk József. 

Kiadótulajdonos: Pollik Mór. 

Árverezési hirdetés. 
Alólirt községi elöljáróság által közhírré 

tétetik, miszerint Ilyefalva  nagyközsége 1879. 
év jan .i-tól 1881 ik év dec. 31 ig egymás-
után 3 évre a korcsmáriást 11. m : bort, sört, 
és pálinka árulhatást haszonbérbe adja, jelen 
év nov. 10-én d u. 2 órakor, a hová szollani 
szándékozók, a kikiáltási árnak io°|a-ait előre 
letenni kötelesek — a feltételek  a község há-
zánál bármikor megtekinthetők az árvezezés 
napjáig. 

Ugyanezen alkalommal a lnisvágás és há-
rom évre kiadaiik. 

llyefülva,  1878. okt. 12. 

Peíko Lujos, 
2 — 3 községi jegyző. 

Sséfség  11 
A z nrcsa in fiatal  ü d e s ó g e ! 

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 inosdószappan 
a világon; a ki egyszer megkísértette, az s«-
ha többé nem használ más szappant. 

jJSSg"" 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 a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a liivai 
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód-

Havissanfe 
LIMOSSE-tól Parisban. 

Ezen világhirü bőrtisz 
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők napégés, 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát-
lanság biztos el távolítására 

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép, 
halvány rózsaszínű, bár 
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hüsitő és fel-
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 : Török József  gyógyszerész urnái király 
utca 7. sz. S e p s i S z t g y ö r g y ö n ötres és 
f'etcch  urak gyógyszertárában. 

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

Központi szétküidési raktár: Schwarc Hen ri'k-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) {5 — 


