
Szerkesztőségi iroda : 
Főpiac, Csulak-féle  liáz, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadd hivatal : 
P o l l i k Mór könyvnyomdáj 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint kétszer: 

csütörtökön és vasárnap. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

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

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttór sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

A háramszékt „Háziipar-egylet31 és a „s&psi-szentgyörgyí önkénytes tűzoltá-egyfefc"  hivatalos k&zllnija. 

A irónbeszéd után 
A királyi trónbeszédet mult számunk hoz-

ta volt Rövidre iLött ki az nigyon. El van 
ugyan mondva benne a mi ez idő szerint köz-
ügyeinkről mondható s igy nem kárhoztatható 
az józanul rövidsége mi? t t : de hát nincs benne 
frázis,  mi az avval élni megszokott ellenzéki 
sajtó elölt nagy hiba. 

Azonban nemcsak puritán ridegsége miatt 
ócsárolja e trónbeszédet az ellenzék; kifogá-
sait alapitja eg/részt azon pontokra, melyek 
benne vannak, másrészt azokra, melyek benne 
nincsenek Lássuk kifogásait,  hogy megítélhes-
sük, vájjon alaposak-e azok s hogy e kifogá 
sok alapján folytatott  támadásai a kormány el-
len teljesebb sulyuak-e, mint voltak az azelőt-
tiek s más ürügyeken alapulók ? 

A trónbeszéd kimondja, hogy a kormány 
ideiglenes helyzeténél fogva,  az országgyűlésre 
váró teendőkről most még programm ki nem 
tűzhető. — Ez teljesen helyes. Egy ideiglenes 
kormány, mikor b-zonytalan a maradása, nem 
tűzheti ki működése irányát a király által, mi-
kor meglehet, hogy evvel csak egy jövő kor-
mány alakulását nehezítené annak előre lekö-
tése által. 

A trónbeszéd csak két kérdés ideiglenes 
megoldását tűzi ki: egyik a véderő, másik a 
Horvátországgal kötendő pénzügyi egyezmény 
ügye. Mindkettő lejár ez évben s ha meg nem 
hosszabbittatnak, akkor az ialkotmányszerü ve-
zetés" ütközhetnének nehézségbe, mert egy 
részt nem lehetne újoncozni, másrészt a horvá-
toknak a közös költségekhez való pénzügyi 
hozzájárulása jutna érvényen kivül. — Mindkét 
kérdésben most csak ideiglenes intézkedés le-
hető a kormány jelen helyzete s a hátra levő 
rövid idö miatt .melyben csak fontosságokhoz 
nem illő sietséggel lehetne végleges megoldá 
sokat eszközölni 

Természetes, hogy ha vége a kormány-
válságnak s akár a mostani kormány marad, 
akár uj foglalja  el a helyét, az országgyűlés 
munkaprogrammja a már illetékes kormány ál-
tal meg fog  állapíttatni 

Hanem hát azon akad fenn  az ellenzék, 
hogy a trónbeszéd ki akarja venni az ország-

Innen-onnan. 
A N e m e r e. 

A századokkal ezelőtt rég, rég elporlott ősök-
kel mennyi emlékeink temetkeztek be az örök fe-
ledés sirjába ! Ha azok a sírok megnyílnának s be-
szélnünk lehetne azokkal a rég elfeledett  ősökkel: 
— a mult idők titkos homályából mennyi kincset 
hozhatnánk napvilágra ! 

Nyugodjatok csendesen, elporlott apáink ! Pi-
henjetek, aludjátok hosszú álmaitokat : mi csak 
sejtünk rólatok, sejtelmeink és a fenmaradt  emlé-
kekből levont kutatásaink ne zavarjanak meg ben-
neteket. 

íme egy n é v , mely ma már három különbö-
ző dolgot jelent: egy nagy h e g y e t , egy erős 
s z e l e t és egy kis l a p o t . 

Minthogy a t. olvasó előreláthatólag sokat 
fog  még a legutóbbival foglalkozni,  mely elég- sze-
rénytelen volt minden bérmálási aktus nélkül a 
fenn  kitett nevet magára venni s ennélfogva  egész 
életét azon nagy feladat  megoldásában töltf  el 
hogy nevének, mely ó r i á s t és e r ő s t jelent, 
valaha megfelelhessen;  annál fogva  hagyjuk a la-
pot kibeszélni a világ titkait, hagyjuk őt küzdeni 
leiadata megoldásával s közeledjünk a rég behor-
padt sírokhoz, kopogtassuk meg azok mohfedte  fö-
delét s hallgassuk, mit beszélnek nekünk a régiek 
arról a hegyről, a minek olyan sajátságos henK-
zásu nevet adtak s a melynek még csak jelentése 

gyűlés köréből épen a fő  fontosságú  külpoliti-
kai kérdést, mely pénzügyi következményeiben 
a kormányválságot okozta s igy a válságnak 
parlamenten kivüli megoldása céloztatik. 

Erre csak azt mondjuk, hogy ez ellenzéki 
állítás csak, állítás, melynek a trónbeszéd sem-
mi valósági alapot nem nyújt. Amire az ellen-
zék ez állítását építi, az a trónbeszédnek ama 
passu. a, mely arról szól, hogy »a külügyminis-
ter az arra hivatott testületek előtt fogja  meg-
adni a beható felvilágosítást.*  Miből csak; az 
következik, hogy a trónbeszéd közjogunk szem-
meltartása mellett készült, mely a külügyminis-
tert a delegációk elótt teszi felelőssé  s mely ez 
intézkedést az egységes külpolitika lehetségesi-
tésének érdekében tette 

Hogy Andrássy a delegációk eló'tt felelős 
politikájáért: az világos; de ellenzéki roszaka-
rat kell ahoz, hogy e közjogi szükségesség kon-
statálásaért a trónbeszédért felelős  kormányt 
az országgyűlés előtti felelősségének  kijátszási 
célzatával vádolja. 

A kormány e felelősség  alól nem akar ki-
bújni, sőt épen a tronbeszéd szövege mutatja, 
hogy a válság megoldásának alapjául a bosz-
niai kérdést tekinti, mert a trónbeszédben az 
van egyedül tüzetesen tárgyalva s a válaszfel-
irati vitának is s evvel a többség alakulásának 
egyedül ez lehet alapja. Csak ugy van e kér-
áés kizárólagos fejtegetésének  a trónbeszédben 
értelme, ha a kormány azt nemcsak a törvény-
hozás elé akarja hozni, de árinak megvitatása 
alapján akarja a válságot is megoldani, vagy 
is az országgyűlés megvitatja az okkupációra 
vitt s a kormány beleegyezésével alakult kül-
politikát s annak elfogadásával,  vagy elvetésé-
vel fog  dönteni a kormányválság hovafordulá-
sa felett. 

Ha tehát Andrássy felelőssége  csak a de 
legációk előtt érvényesülhet is, a magyar kor-
mány felelőssége  ép oly teljes mérvben érvé-
nyesül az országgyűlés eló'tt, melynek őt fele-
lősségre vonni joga s ez alapon a kormányvál-
ságot eldönteni hivatása. 

Ezek után már csak minden józan értel-
mű ember meggyőződését mondjuk ki, mi-
dőn konstatáljuk, hogy a kormány nem akar-
kibujni a külpolitika miatti felelőssége  alól. A 

felől  sem igen lehet tisztában a késő kor gyer-
meke. -.'". . 

* 

Az embernek, tehát általában minden nem-
zetnek megvan a maga gyermekkora. Olyan éde-
sen hangzik a dajka-mese fülében  régi várakról, 
hatalmas óriásokról, rengeteg erdőkről, miknek 
közepében egy-egy aranyhajú tündér lakott mé-
lyen elrejtve a lombok sűrűjében. A leány szép 
volt, mint a hasadó hajnal, könnyű lábnyomai ter-
hét meg sem érezte a fü,  a virágok őt kínálták 
meg legelőször harmattal s a lehajló lombok or-
cáját csókolták meg először. Milyen elandalító a 
regedal erről a tündérről, a ki lejárt hajnal előtt 
a falu  szegényeihez s csak végig suhant könnyű 
lenge ruhájával a faluban  s azok a szegények, a 
kiknek egy betévö falatjuk  sem volt, reggelre kel-
ve tele kamrát találtak, a betegek meggyógyultak 
s a szeretője után siró leány ablaka előtt találta 
azt, a kit már évek óta nem látott. A falu  tün-
dére olyan jószivü volt. 

liyen tündérek szerepelnek a mi nemzetünk 
őshagyományaiban is. Szórói-szóra meghallhatjuk 
azt a népmesékben. Ugy kell lenni, hogy az a 
N i m r ó d is, a kit ősatyjának tartott a hun s in-
nen a magyar mythologia is, ilyen tündért fogott 
meg jártában-keltében egy sürü rengeteg aljában. 
S minthogy a leány nem akart a kényurnak hó-
dolni : elzárta a köszivü óriás egy barlang zugába 
s csak olykor-olykor hallszik onnan sóhajtása, a 
mint az óriás útra kel ismét sanyargatni a népe-
ket. A tündér ilyenkor reszketve zokog benn s 
szerető szive majd megreped bánatában. 

Ez az óriás ősatya, a kitől A QÍ/U'JI író YTÍ— 

trónbeszéd szövege is e meggyőződés helyes-
sége mellett bizonyít. Azért emliti fel  a Berlin-
ben nyert európai megbízatást, hogy erre hivja 
fel  az országgyűlés bírálatát, — azért emliti a 
megbizatás első felének  az okkupációnak bevé-
geztét, hogy kitüntesse a monarchiának a kon-
gresszusi alapon létét s lehetlenné tegye az an-
nexionális, vagy más kalandos tervek ellenzéki 
ráfogását. 

Ez ellenzéki ráfogások  azonban a trónbe-
széd dacára megvannak s pár nap óta makacsul 
ismételtetnek a lapokban De hát sok kárt nőni 
fognak  tenni. Ma már kétségtelen, hogy az or-
szággyűlési többség tisztában van e ráfogások 
értéke iránt s Tisza értekezleti nyilatkozatából 
is tudja, hogy a kormány teljes tudatában van 
felelősségének  s azt kijátszani soha eszébe sem 
jutott. 

Hogy miként dói el a parlamenti harc, az 
a jövő titka még, — de az már bizonyos, hogy 
akár lesz helyeselve Tisza politikája, akár nem : 
a válság parlamentáris utón a nemzet képvise-
letének votuma által lesz megoldva, az bizo-
nyos S a nemzetre nézve ez megnyugtató lehet. 

A. M. 

Királyi kézirat. 
A hivatalos lap 22-iki száma három legfelsőbb 

kéziratot közöl. Egyiket Tiszához, másikat Szen-
déhez, harmadikat a boszniai hadsereghez intézi. A 
következő királyi kézirat Tiszához igy hangzik: 

Kedves Tisza! 
Midőn a politikai viszonyok a jelen nyár folya-

mán az álló hadsereg, hadi tengerészet és honvéd-
ségek egy részének mozgósitását követelék, első 
izben történt az általános védkötelezettség életbe-
lépte óta, hogy minden áliás- és hivatásbeli egyé-
nek fegyver  alá lettek szólítva, mikép állampol-
gári kötelmeik legnehezebbikét teljesítsék. Külö-
nös megelégedéssel kell elismernem, hogy a tarta-
lékosok, honvédek és póttartalékosak megjelenése 
minden csapattestnél oly gyorsaság- és potosság-
gal történt meg, miként ennek folytán  nagyobb 
hadtesteknek várakozást fölülmúló  gyorsasággal 
gal való mozgósítása, harcképessé tétele és ez által 
a hadmüveletek tartamának lényeges megrövidí-
tése lehetővé tétetett. 

Ezen örvendetes eredmény ujabb bizonyítéka 
minden egyes, az általános védkötelezettség által 
érintett honpolgár élénk kötelességérzete, áldozat-

tilán át Álmost is származtatja, sok helyen előfor-
dul a különféle  krónikás példányokban. Horányi-
nál például M e n r o t, Podhrackynál N e m r o t h, 
Kovachichnál N e m p r o t néven nevezik. Ez az 
ősatya, a Nemród, hatalmas óriás volt, a hegyek, 
sziklák különféle  csoportjai máig is sok helyütt 
mutatják az ő megkövült alakját. A mi N e m e r e 
hegyünk Nemród után az óriás megkövült ősatya 
dermedt teste. 

Ugy hiszem, nem fogsz  csudálkozni, tisztelt 
olvasóm, ha a régiek ihagyományos hitregéit ke-
resztül lapozod, hogy annak a hegynek, melyet te 
megszoktál pusztán csak nevén nevezni, összefüg-
gése van az embernemzet gyermekes, ábrándos 
hitrege-költészetével. Az óriások neveit a néphit 
hegynevekké alkalmaztatja s a nevét hegyekben, 
erejét, fenmaradt  szilaj természetét pedig a s z é l -
v é s z e k b e n látja jelentkezni, — ez a N e m e-
r e s z é 1. 

A német néphit s azon nemzet regéiben is a 
„Wilde Jagd" jelenti azt a légi förgeteget,  a ziva-
tar ama süvöltését, melyekben a zsarnok vadászok 
hajtják kutyáikkal a vadat. Ezek a zsarnokok az-
tán elgázolják, összetiporják a föld  népének véres 
verejtékkel ápolt szántóföldjeit,  vetéseit, kertjeit. 
Nemródról igen sok monda maradt fenn,  melyek-
ben a rettenetes óriás „robustus venator", „oppres-
sor hominum" néven hivatott. A mint egy* másik 
hagyomány mondja, „vocabatur altér Nemproth, 
vei similis Nemproth". A mi Nemerénket is épen 
igy képzelte a néphit s igy látta az erőszakos zsar-
nokot, azt a dühöngő vadászt, a kegyetlen óriást 
abban a fullasztó,  átsüvöltő, emberölő szélben, a 
jnit rni Nemerének nevezünk. 



készsége s hazaszeretetének, de egyszersmind bi-
zonyítéka a községek jóakarata s tevékenységé-
nek, valamint minden politikai hatóságok és köze-
gek célirányos összműködésének, s örömmel érzem 
magamat indíttatva önt oda utasítani, miszerint 
az összes lakosságnak, ugy szintén a hatóságok-
nak s az ön vezetése alatt álló politikai közegek-
nek teljes elismerésemet és köszön, temet jelent-
se ki. 

Ez alkalommal nem hallgathatom el, mily jól 
esik szivemnek, a monarhia minden részében de-
rék hadseregünk irányában újból a legélénkebb 
részvétet felelevenülve  láthatni, mely mindenek 
előtt a tartalékosok családjai iránti határtalan ál-
dozatkészség és gondoskodásban, főleg  azonban 
a sebesültek és betegek sorsa iránt nyilvánul. 

Utasítom önt, ezen irányban is már most a 
lakosságnak királyi köszönetemet kijelenteni. 

Kelt Crödöllön, 1878. évi okt. hó 19-én. 

Ferencz József,  s. k. 

* ő felsége  a delegációkat, tekintettel arra is 
hogy a nyomtatványok előbb nem készülhetnek 
el, nov. 7-ére hivta össze. 

A képviselőház osztályai 22 én d. e. 12 órakor 
tartott tanácskozásaikban az alakulás után igazo-
lás végett vizsgálat alá vették a képviselői meg-
bizó leveleket és pedig a házszabályok rendeleté-
nek értelmében, ugy hogy mindenik osztály az 
előtte levő osztályba sorozott kepvisslők megbizó 
leveleit vette vizsgálat alá. 

Az I. osztály átvizsgálván a IX osztályba so-
rozott képviselők megbizó leveleit, azokat három 
kivételével kifogástalanoknak  találta. A házsza-
bályok 14. § nak B) pontja szerint külön jegyzék-
be foglalta  Katona Lajos monori képviselő válasz-
tási jegyzőkönyvét,  mint a mely megfelel  ugyan a 
tirvény rendeletének, de ellene kérvény van be-
adva. A C) pont értelmében kifogás  alá veendő-
nek találta Veszter Imre és Zákó Sándor válasz-
tisi jegyzökönyvét. 

A II. osztály a B) pont alá sorozandónak ta-
lálta az I. ozztályból Móric Pál szarvasi, Perczel 
Béla pincehelyi és Pulszky Ágost Széchényi válasz-
tókerületi megbizó leveleiket, mint a melyek ellen 
kérvények adattak be. 

A III. osztály kifogástalanoknak  találta a II. 
osztálybeli képviselők megbizó leveleit; nemkülön-
ben a IV. osztály, mely szintén igazolta a III. osz-
tálybeli képviselők választásait, a horvát képvise-
lőkre nézve azonban jegyzőkönyvileg  felhívja  a 
ház figyelmét  arra, hogy a jegyzőkönyvek  csupán 
horvát nyelven vannak szerkesztve. 

Az V.  osztály a C) pont alá sorozta Benedikty 
Albert, Liptay Béla b., Szabély Antal IV. osztály-
beli képviselők megbizó leveleit. 

A VI. osztály igazolta az V. osztály vala-
mennyi képviselőjét Arcz Albert kivételével, ki 
megbizó levelét eddig még nem nyújtotta be. 

A VII. osztály a B) pont alá sorozta Doma-
hidy István n.-károlyi képviselő megbizó levelét, 
ki ellen kérvény adatott be, s mint kifogásoltakat 
a C) pont alá iktatta Bausznern Guidó, Nagy Gá-
bor és Szilágyi Dezső j.-jákóhalmi választási jegy-
zőkönyvét; a horvát képviselők ügyét függőben 
hagyta addig, mig a horvát nyelven szerkesztett 
megbizó levelekről hiteles fordítást  nem nyer. 

A VIII. osztály a B) pont alá sorozta a VII. 
osztályból Degré Alajos abonyi és a C) pont alá 
Polyt Mihály titeli választási jegyzőkönyvét. 

Rekonstruálhatjuk tehát ezekből az elszórt 
adatokból ősrégi nemzeti mondánkat. Genealógiánk 
törzse tehát egy hatalmas óriási alak N e m e n 
névvel. Vannak, kik nyelvészeti tekintetben ezt az 
elnevezést a nem (genus)-től származtatják, mint 
ős nemzőt, vagy nemzetatyát, u volt az első feje-
delem, a ki birodalmat alkotott s a nemzet szék-
helyén, a régi Evilathban zsarnokoskodott. A „ro-
bustus venator" az emberekkel kegyetlenül bánt, 
őket erős várak, óriás épületek készítésére szorí-
totta ; — a népek alatta pusztultak napról-napra s 
megszöktek különböző tartományokba. Egy-egy 
magasabb hegy, vagy kiálló óriás kőszikla alakjá-
ban azonban ma is látható e kényúr s hatalma je-
lét érezteti velők a fullasztó,  emberölő szélvészben. 

Majdnem minden nemzetnél mythikus jelenség 
a levegő és szél s a természetfeletti  lények is ott 
laknak a levegőégben. A természetfölötti  lények 
tehát mindig szélben jelennek meg. A „roszlélek", 
az „ördög" forgószélben  jelenik meg s a boszorká-
nyok és garaboncás diákok vihart idéznek elő meg-
jelenésükkel. Vannak az óriásokhoz hasonló sze-
lek, a kik „emberfalók  s messziről megérzik az 
emberhúst'-'. A németek az óriásokat bizonyosaszél-
nevekkel nevezik el, igy például : Blaser, Bláster, 
Wind és Wetter stb. Nálunk is az óriás Nemere 
szélben jelenik meg mindjárt a hegycsúcson. A 
barlangba elzárt tündérnek egy éles fütytyel  tud-
tára adja, hogy körútjára indult. Az óriás akkor 
rohan. Átszeli hosszában a Feketeügy völgyét, vé-
gig sepri a havat Háromszék nyugati szélén s mi-
kor kibontakozik, eltáncol, bömbölve a Barczaság 
terére s ott széles kedvében magas hótorlaszokat 
gomolyit egymás fölé. 

Ez az óriás megrázza az épületeket, végigsi-
vit a pusztaságokon s meghajolnak előtte a legha-
talmasabb jegenyék épen ugy, mint a legkisebb 
füzek.  Mikor romboló útjára indul, a tündér oda-

Á IX osztály igazoltaknak találta a VIII. osz-
tály valamennyi képviselőjét, a horvátok kivételé-
vel, kiknek csak horvát nyelven szerkesztett meg-
bizó leveleiket a törvénynek meg nem felelő  kife-
jezés miatt egyszerűen a ház elé vissza terjesztetni 
határozta. 

A helyzetűek a „P. Corr." egy félhivatalos 
közleményben oly képét nyújtja, mely inkább a 
jövő anticipációja, mintsem a jelennek tüköré. A 
közlemény szerint az országgyűlés tagjainak ösz-
szegyülekezése óta a helyzet lényegesen tisztult és 
javult a kormány javára. A tények minden eddig 
táplált aggodalmat megcáfoltak:  a szabadelvüpárt 
ragaszkodik a Tisza-kormányhoz. Tagadhatlan, hogy 
az okkupáció nagy izgatottságot szült a közvéle-
ményben ; egyrészt mert először éreztette a nemzet 
minden rétegeivel az általános védkötelezettség 
terheit. E momentumokhoz, melyek hálás anyagot 
szolgáltak az oppozicióra, járult ujabban Széli K. 
pénzügyminiszter lemondása, melynek sokan poli-
tikai okokat tulajdonítottak ; s végre az egész ka-
binet lemondása, melyből némelyek azt következ-
tették, hogy a kormány vonakodik politikájáért a 
parlament előtt helyt állani. Az ellenzék e viszo-
nyokat természetesen kizsákmányolta és fokozott 
szenvedélylyel fordult  a kormányelnök személye 
ellen. Ily viszonyok közt félő  volt, hogy a vidék-
ről feljövő  képviselők bizalmatlanságot s elégedet-
lenséget fognak  magokkal hozni. Ellenkezőleg tör-
tént. Tisza Kálmán ur felvilágositó  közlései azo-
kat, kik eddig is biztak a kormányban, megszilár-
dították nézeteikben, az ingadozókat pedig felbá-
torították, a kételkedőket meggyőzték, s ma már 
bizor.yosnak tekinthető, hogy a mindenesetre vi-
haros vitában, mely a képviselőházban a keleti 
kérdés felett  folyni  fog,  a kormány lesz a győztes 
fél.  E győzelem után az ideiglenes Tisza-kabinet 
ismét véglegesen meg fog  alakulhatni, mert meg-
bízható támaszszal fog  birni az országgyűlésben. Á 
dolgok ez állásán ma már az ellenzék bármily he-
ves támadásai sem fognak  változtatni. 

A deniobiliziVcióra vonatkozólag a „Pesti N." 
esti szá^a a következő hireket közli: 

A szerajevó/'főparancsnokság  okt. io-iki táv-
irati értesitése szerint Broódba megérkeznek Bosz-
niából : 

okt. 19-én 70. ezred 2 ik zászlóalja, 
„ 20-án 10. „ „ 

» „ 22-én 65. daud 48 tart ezr. 6|XII üteg, 
„ 23-án 39. ezred 

Elhelyeztetnek : 
a 70-ik ezred 2-ik zászlóalja Slobonicára, 
a 19 ik „ „ Broód körül, 
a 65-ik dandár Varosra, 
a 48-ik tart. ezr. Podviny-Varos-Bukovje  re, 
a 49-ik ezr. Kapizsa-Bebrina-Banovcira. 
Okt. 18-ár este 6 órador valósággal megér-

kezett Broódba a 70-ik ezred 2-ik zászlóalja Dcr-
ventből; a 19 ik ezred bandája s nagy sokaság fo-
gadta őket. 

Ilrodból téviiják e hó 22-röl : A demobilizá 
landó hadosztályok tegnap kezdték meg hazavo-
nulásukat. A 33. hadosztály csapatai már útban 
vannak Eszék felé,  honnan vasúton vonulnak hely-
őrségeikbe. A 6 ik hadosztály ma indult el Szera-
jevóból. A demobilizált hadosztályok parancsnok-
ságai a mozgósítás előtti állomásaikba helyeztet-
nek vissza. A hazatérő csapatok uj elhelyezési 
rendje eddig még nem tétetett közzé. A hadi állo-

benn összekulcsolt kezekkel kéri őt, hogy kimélje 
az emberek életét. Az óriás nem figyel  rá. A szép 
tündér letérdel elébe s reszkető hangon imádko-
zik hozzá, hogy ne bántsa a föld  népét. Az óriás 
erre sem hallgat, hanem kacagva vágtat ki a bar-
langból s ott hagyja a könyező szemű tündért, az 
emberek jóakaróját bánatba merülve. 

Hány meg hány család, mennyi ember aludt 
el örökre az üvöltó óriás kacagó rémes zenéje 
alatt. Meghallják azt az emberek messzire s útra 
nem kelne olyankor senki, hogy vele találkozzék. 

Egy szegény leány, a kinek gazdag szeretője 
volt itt Háromszéken egy faluban,  elment Oláhor-
szágba, hogy kincset gyűjtsön magának s akkor 
talán megengedik a gazdag szülők, hogy elvegye 
a fiu  őt. A leány szolgált sokáig az idegen ország-
ban, a legény várt itthon békével. Egyszer aztán 
volt annyi pénze, hogy haza jöhetett. Késő éjjel 
érkezett Háromszékre s már közel járt Csernáton-
hoz. Ugy repesett a szive örömében szegénynek ! 
Egyszer azonban szembejött vele a hatalmas óriás, 
megdermeszté a leány tagjait üvöltő szelével s más 
nap reggel ott találták halva a szép leányt sárga 
aranyakkal a zsebében, sárga arccal a földen!  A 
gazdag ifjú  eltemette a szegény leányt s aztán el-
bujdosott, senki sem tudja hová. 

A tündér hiába imádkozott érte. 
Mikor aztán a Nemere hazatér barlangjába : 

a tündér szomorú arcát sehogysem tudja felviditni. 
Végre magigéri, hogy az emberéletet kárpótolni 
fogja:  megengedi, hogy kijöjjön a tündér az embe-
rek vetéseire áldást hozni. 

Azt mondják Háromszéken, hogy azon évben, 
mikor a Nemere sokszor és erősen fú,  csakugyan 
bő termésre lehet számitni. 

Uarbnrossa 

mányból békeállományba való átmenet a kiegészitíi 
kerületekhez legközelebb eső állomásokon, esetleg' 
végállomáson fog  végbe menni. A hadtest parancs-
nokságoknak eddig csak jelzett feloszlatására  min-
den órán várják a parancsot. Egy legújabb rende 
let következtében a 33. hadosztály 70. gyalogezre 
de felemelt  békeállományra helyeztetik és Bródbat 
marad őrségül. Merkl ezredes, ki egy héttel ezelős 
különös küldetésben ment Szerajevóba, tegnap is-
mét Bécsbe utazott. Merkl, hir szerint, a hadikor 
mányzat által az épitészeti vállalatokkal kötött 
összes szerződéseket a helyszínén megvizsgálta. 

A bosnyák menekültek ügyében Zágrábból 
jelentik, hogy a külügyminisztériumtól utatitás ér 
kezett, mely szerint nov. hó végéig az összes me 
nekültek haza telepítendők; e célra 300.000 frl 
utalványoztatott. 

Szerajevoböl távirják: Omer bey török ezre-
des Konstantinápolyból ide érkezett, hogy a még 
itt levő török katona orvosokat, tiszteket és hiva 
talnokokat a porta nevében Konstantinápolyba 
költöztesse. E végből a közös hadügyminisztérium-
tól megkapta a szükséges engedélyt. 

Egészségügyi levél a szerkesztőhöz 
Kedves barátom-! 

A most élők egymásután lassanként kihalnak, 
helyüket elfoglalja  az uj nemzedék! . . . „Oh hisz 
ez igen természetes dolog" — fogod  erre felelni. 
Ugy van I — de — Hej ez a d e ! Édes megnyug-
vással távozhatunk életünk küzdteréről egy, talán 
jobb hazába ha fáj  is megválnunk kedves mieinktől, 
d e hidd el elszorul szivem, midőn rágondolok arra, 
hogy azon tudattal kelljen meghalnom ; lesz-e ki 
helyünkbe lépjen, mikor mi már nem vagyunk, ha 
nem fog-e  pusztaság honolni ott, hol most a népes 
községek munkás zajtól visszhangzanak. Pedig sok 
helyen igy leend. Egész nemzedékeket ragadott 
már el gyermekeinkből egy szörnyű rém, egy foj-
togató ragály, mely a pestissel, vagy a hajdani fe-
kete halállal versenyez pusztításában, sőt még ré-
mitőbb azoknál, mert a szeretett gyermekvilág 
életét szemelte ki főképen  martalékául. Vannak 
községek, a hol nincs egyetlen család, ház, mely 
ne siratná egy vagy több elhalt gyermekében jö 
vője összes reményeinek szétfoszlását.  S mi okozta 
e gyászt ? A d y p h t e r i t i s . 

A tudomány megakad s az orvos tétováz, mi-
dőn a gyermek kínos vergődését látja s nem válik 
szégyenére, ha az ö könnye is kicsordul, midőn a 
szülök kétségbeesésének tanuja. 

Gyermekeinkért élünk, bennük telik minden 
örömünk, miért tapasztaljuk mégis mindenfelé  azon 
egyszerű, ugyszólva köTtségnélküli óvintézkedések 
megtételének elmulasztását, melyek annyi bánattól 
és könnytől szabaditanának meg ! 

Talán olyan n a g y fáradságba  kerülne-e, ha 
a kis ház ablaknyilása ^ggy pár araszszal maga-
sabbra, néhány hüvelykkel  szélesebbre hagyatnék, 
hogy az éltető napsugár annál akadálytalanabbul 
hatolhatna a kisded hajlékba ? Ugy hiszem, hogy 
nem ! Egy olasz példabeszéd szerint: a hová a 
napvilága be nem hat, ott meg fog  jelenni az — 
orvos ; az angol sem a légből beszél, hanem ta-
pasztalatra építve m<Jndja : „Egy sötét ház egyszer-
smind mindig rosszul szellőztetett, piszkos és egész-
ségtelen ház is." — Egy napfény  nélküli ház olyan, 
mint egy arc szem nélkül, mint egy fő  értelem 
nélkül, mint egy élet eszményi tartalom nélkül." 

A természettudomány és a vegytan is bebizo-
nyította azt, mit a helyes tapasztalat már régen 
belátott, hogy r. i. testi ugy mint szellemi éle-
tünkre nem mindegy, hogy lakásunk a v i l á g o s -
s á g o t közvetlen a nap sugaraitól nyeri- e vagy 
sem s hogy a levegőnek főleg  vegyi tisztasága és 
jósága nagy mértékben attól is függ,  hogy az köz-
vetlen a napsugarak által világittatik-e meg, vagy 
sem. Hogy a váltóláz miásmái sokkal veszélyeseb-
ben hatnak este cs éjjel, mint nappal, az is onnan 
van, mert a világosságsugarak által fejlesztett 
ozon (villanyos oxigén) ezen miasmákat szétrom-^ 
bolja. Azt mindenki tudja, hogy a sötét, északnak' 
fekvő  lakásokban a betegségek és halálozások 
gyakoriabbak, mint a világosokban. A világosság 
fontossága  kitűnik abból is, hogy a növények sö-
tétben elhalványodnak, elfonynyadnak  s végre 
kiszáradnak; ködös borongós években a gyümöl-
csök nélkülözik a teljes zamatot, nem érnek meg 
ksllőleg. jipen igy az emberi test is oly vidéke-
ken, mély völgyekben és sötét lakásokban, a hová 
kevés, visszavert világosság hatol be, nemcsak, 
liogv nem fejlődik  oly gyorsan és tökéletesen ki, 
mint ellenkező körülmények között, hanem rende-
sen betegségek, járványok is itt fészkelik  be ma-
gukat legelébb. 

Szükségtelen volna hosszasan magyarázni, 
hogy mily nagy fontosságú  az egészségre a laká-
sok gyakori s z e l l ő z t e t é s e . Tapasztalásból tudja 
azt mindenki. Dc valamit t u d n i , még nem egy-
értelmű azt mégis t e n n i . Sőt akárhány falusi 
háznál láthatjuk, hogy az ősszel feltett  ablakot szó-
szerint fölszegezik  rámájához s ugy maradnak azok 
tavaszig, midőn ismét megjön a meleg napfény. 
Itt tehát szellőztetésről szó sincs ; a télen sütött 
0 1 d a 1 0 s illatja még áprilisben is érzik a lakás-
ban. Az a sajátságos szag, mely a legtöbb háznál 
észlelhető épen nem mondható egészségesnek, sőt 
Ugy lehet az ilyen légkört elképzelni, minta mely-



be csak egyetlen csira kell, hogy a miásmák mil-
lió parányaitól hemzsegjen, ha már mindjárt kez-
dettől nem hemzsegett. A szellőztetés alapja ab-
ban rejlik, hogy bárminő, az egészségre kártéko-
nyán befolyó  anyag, a kellő mértékben elaprózva, 
felhigitva,  nem fog  oly káros hatással jelentkezni. 
A légzés, kigőzölgés s más okok folytán  a szobá-
ban felhalmozódott  kártékony, egészségtelen anyag-
nak szellőztetés által a szabad lég óriási tömegé-
vel való felhígítása,  elveszi azoknak kártékony ha-
tását. 

Ez természetesen csak akkor történik meg, 
ha az a levegő melylyel a szobai levegőt hígítjuk 
t i s z t a Megtörténhetik —- s a tapasztalat akár-
hányszor bizonyítja, hogy a szellőztetésre használt 
levegő még roszabb mint a szellőztetendő szoba le-
vegője. S a különböző füstölőszerek  .alkalmazása 
ilyen esetekben annyi, mintha olajat öntenénk az 
eloltandó tűzre. A tiszta levegővel történő szellőz-
tetés által is csak akkor lesz elérve a cél, ha an-
nak mennyisége elegendő. Számítás szerint egy 
egyén számára óránként 40 köbmeter fris  levegő 
szükségeltetik, ha azt akarjuk, hogy zárthelyiség 
ben a szénsav mennyisége 0.17,,-nál magasabbra ne 
emelkedjék ; miután azonban o.iu|„ a legmagasabb 
szám. természetes, hogy a jó szellőztetésre még 
40 köbmeter óránkénti légcsere sem elegendő. 

Hogy az elhanyagolt szellőztetés dacára nem 
találunk oly nagy mérvű szénsavmérgezéseket, 
mint azt előre várni lehetne, ez onnan van, mert 
bármint elzárjuk ajtóinkat, ablakainkat, bizonyos 
mérvű szellőztetés már a falakon  át történik, s 
minthogy ezt a fehérre  meszelt fal  leginkább esz-
közli : ajánlatosabb is ez a festésnél  és a tapétáknál. 

De ne beszéljünk hosszasan; a szellőztetés-
nek legnagyobb ellensége a „cug"-tól — légvo 
nattól — való félelem,  pedig a dohos, zárt levegő, 
melytől oly kevesen félnek  noha lassan, de bizto-
san vezet görvélykórra, aszkórra, vérszegénységre 
és kinzó idegbajokra és sokkal biztosabb tanyája 
a fojtogató  rémnek, — a dyphteritisnek. 

Szülők I ha magatokért restellitek, gyermekei-
tekért gondoskodjatok lakásotok v i á g o s s á g á-
r ó l és s z e l l ő z t e t é s é r ő l , § kettő mellett 
főfigyelemmel  levén szüntelenül a t i s z t a s á g r a . 

línráth. 

A nevetésről. 
(Kolyta'ás.) 

Ugy tetszik — mondja Darvin, — hogy a ne-
vetés eredetileg a puszta örömnek vagy boldog-
ságnak a kifejezése,  legalább ugy látszik^a.,gyer-
mekeken, a kik csaknem szakadatlanul'' 'ítéletnek, 
söt a kinek jó kedve van, ifjú  korában is nevet 
derüre-borura. Hiszen az istenek is nevettek, s ne-
vetésüket Hornéi ugy iija le, mint „a napi lako-
mát követő égi öröm habzását." Bridgmann Laura 
a ki vaksága és siketsége miatt utánzás által sem-
mi öröm-kifejezést  el nem tanulhatott, ha kedves 
barátja levelét tag-nyelv által vele közölték, neve-
tett, kezeit összeverte s arca örömtől sugárzott. A 
hülyéknél és liig eszüeknél, ugy látszik, legmin-
dennapibb oka a nevetésnek a személyes hiúság, 
s mindjárt ntánna a magaviseletük helyesléséből 
fakadó  kedv. A felnőtteknél  a nevetés legközönsé-
geseb okának látszik az a helytelen és rriegma-
gyarázhatlan valami, a mi meglepetést és bizo-
nyos fensőségi  érzetet kelt a nevetésben, a minek 
a lélek boldog hangulatában meg kell lenni. Igen 
bonyolult kérdés, hogy mi nevetséges ? 

Kant a nevetségest igy értelmezte: a nevet-
séges valamely várakozásnak a semmibe történt 
rögtöni feloszlásából  származik, A nevetséges ki-
merithetlen valami, de hogy mi az ? arra ép oly 
kevéssé felelt  meg eddig valaki kimerítően, mint 
arra a kérdésre; „hogyan idvezülünk ?'' A nevet-
séges mindig összehasonlításon alapszik, a rendkí-
vüli, a szabályostól eltérő többnyire nevetséges is. 
A miveletlen olyan dolgok felett  nevet, a mit mű-
veltebbek észre sem vesznek. A rendes dolog is 
léhet nevetséges ha szokatlanul jön, mint a midőn 
pl. az alvó kántor a prédikáció közben — mikor 
a pap épen szünstet tartott — felébredve,  azt gon-
dolván, hogy a tiszteletes már bevégezte beszé-

, dét, nagy buzgalommal esik az orgonának. Emlék-
szem, hogy mikor a mostani divat még egészen uj 
volt, egy tiiatal asszony hangosan felnevetett  azon 
zsebek láttára, melyekhez mindenki könyebben 
hozzáférhet  mint tulajdonosa; — hat nap múlva 
már nem nevetett, ő is olyan zsebeket hordott. A 
vidéki földmives,  mikor először látott cilinder ka-
lapot, azt megtapogatva kérdést intézett a kalap 
alatt levő uri emberhez, hogy hát aztán abban 
mind fej  van-e ?; ejry vidéki asszony pedig a kri-
nolmos delnő közelébe húzódva azt kérdi: „hát ez 
a nagy izé mind asszonyságod-e ? 

A meglepő és váratlan igen gykran hely y.i 
a szellemet az újság kritikus helyzetébe, ugy, hogy 
a nevetés kitörő módon jelentkezik. Herceg Kau-
mtz miniszternél bizonyos hivatalnok tisztelkedni 
akarván, hosszasb ideig volt kénytelen várakozni 
mialatt egy papagáj fecsegéseit  kellett eltűrnie. A 
hercegnek — ki egy üveges válaszfal  mellett ült, 
rendkívül finom  hangja volt, melyet a papagáj gyak-
ran igen tökéletesen utánzott, főleg  azon szava-
kat, melyeket többször hallott a hercegtől Végre 
a herceg igy szólott: „Jőjön ön közelebb ! j 5JQ n 

ön k>özelebb ! jőjön ön közelebb ! A hivatalnok a z t 

hitte hogy ismét a papagáj beszél, ezt válaszolta : 
„fogd  be a szádat te ostoba szamár !" Ezen válasz 
eleinte megzavarta a herceget, későbben azorban 
midőn megtudta, hogy a félreértés  honnan szárma-
zott, jóizüen nevetett. A szegény hivatalnoknak 
nem igen lehetett ahoz kedve. Ama pap sem ne-
vetett egyelőre, ki a szószékben szünet alatt vizs-
gálgatni kezdte azon pisztolyt, melyet templomba 
menetelkor útközben,adtak át neki, s az váratlanul 
elsült. 

A kíváncsiság és múlatás utáni vágy még 
valódi tragikus alkalommal is elnyeli a szánalom 
és részvét érzetét. Egy kivégzés a csőcselék előtt 
aryiyi mint egy szomorújáték, sőt gyakran mint 
egy komédia, s minthogy a nevetséges a szabadságj 
nak is eredménye, a természeti hibák felett  ép oly 
kevéssé kellene nevetni, mint a görbén nőtt fenyü-
szál, a nyári hó és a téli mennydörgés felett.  Ha-
nem azért rr.ég is nevetnek a nagyszáj,vagy a nagy 
orr felett,  noha a biblia ezt igen szépnek tartja, 
ezen hasonlatot használva : olyan a te orrod mint a 
libanoni cédrus, mely tekint Damascus felé.  Az ösz-
szenött ikrek (kétfejű  csalogány, siami ikrek) az 
albinólc, kakerlakok, gyapjas emberek, óriások és 
törpék, a púposok s általában a szabályostól elté-
rő alakok mind birnak többé-kevésbé komikus ha-
tással. Az élettelennek személyesitése is nevetésre 
ingerel, midőn pl. az előugró szikláról azt mond-
juk, hogy k i v á n esi . Némely arcra lehetetlen rá 
pillantani nevetés nélkül, különösen ha valamely 
állat vonásaihoz hasonlatosságot mutat. P o r t a 
szerint Plató feje  a vizsláéhoz volt hasonló; Vitel-
lius arcát a bagolyéval azonos kifejezésünek  tar,-, 
totta s Sokrates arca szerinte épen a szarvaséhoz 
hasonlított. 

A német X i s c h b e i n nak szokásává vált 
volt mindenkit azzal lepni meg, hogy melyik ál-
lathoz hasonlított a megszólított; egy ebéd alkal-
mával igy szólt egyik vendéghez : „Bocsásson meg, 
eleinte szamárnak tartottam önt, most látom, hogy 
tulajdonképen — ö k ö r . 

L e i b n i t z azt a megjegyzést tette, hogy a 
nemzetek hazájuk állataihoz hasonlítanak, a lap-
pok a medvéhez, a néger a majomhoz, a maláji 
a tigrishoz, a? arab a tevéhez, a hindu a tehénhez, 
a perui a lámához. Minden hasonlat sántit, de any-
nyi áll, hogy minél alantibb fokon  áll az ember az 
emberinem létráján, annál több hasonlatosság van 
külsejében az állathoz. 

Épen azért, mert csak az emberek szabadon 
'elkövetett tettei és hibái nevetségesek, nem kellene 
a testi hiányok vagy gyarapodások felett  nevetni, 
mert erről többnyire senki sem tehet. Méltán ne-
vethetni azonban a felett,  ha valakinek fülei  moz-
gatása annyira hatalmában áll, mint a szamárnak. 
Midőn egy elrejtett havasi helység templomába 
egy utazó belépett, az összes ájtatos közönség ne-
vetésbe tört ki, mert az idegen nem volt 
g o l y v á s . A pap és a hivek egymással verse-
nyeztek szebbnél szebb golyvák példányaival. A 
természetes ember mindig' nevet a testi fogyatko-
zások felett,  de a kinél a természet miveltség ál-
tal nemesítve van, az már nem teszi ezt s a huma-
nitás hiányáról tanúskodik, ha valaki természeti hi-
bája miatt megvetéssel viseltetik embertársa iránt. 

Orairii Vilmos, a kit Luxenbourg marsall több 
izben megvert, sohasem gúnyolta ezt többé p u-
p o s nak, miután egyszer azi kérdezte tőle : „Látta-e 
valaha a hátamat?!" 

De azért mégis emberiesebb dolog a testi 
hibák felett  nevetni, mint azon szokás, mely sze-
rint némely vad törzsek az ilyeneket és az örege-
ket — még ha saját édes szülőik is — meöglik. ry. 
tudós Bílfinger  család tagjai mind 6 uijuak voltak. 

(Vég-a küv.) 

L E G Ú J A B B . 
A képviselőház 24-én elnöknek Ghyczyt válasz-

totta meg, 206 szavazatot kapott, ellenben Bittó 
i2í) szavazatot; a többséget 23 horvát támogatta. 

Bécs, okt. 23. A haladó párt egyhangúlag ha-
tározatot hozott, a melyben kimondja, hogy Pretis 
is közreműködött a jelen helyzet megteremtésében 
és még most is folytatni  akarja az olckupátiót, a 
melylyel semmiféle  politikai vagy gazdasági előny 
sincs összekötve, azért a haladó párt nem Ígérheti 
meg a Preti:; által alakítandó cabinetnek a támo-
gatást. Ezen jó hosszú levelet este nyolcadfél  óra-
kor adták át Pretisnek. 

Bécs, okt. 23. Konstantinápolyból jelenti 
„P. Corr.", hogy a macedóniai zavarok komolyab-
bak mint gyanították. 2000 jól felfegyverzett  bol-
gárból álló banda 18-án megtámadta Krasznát. A 
küzdelem még 10-én is tartott. A dsumai és sza-
makoffi  bolgár kerületekben is kitörni készül a 
lázadás. Raslikot megtámadással fenyegetik  a bol-
gárok. Minden jól elkészített uj bolgár fölkelés-
re vall. 

Róma, okt. 23. Bizonyosnak mondják, Cairoli 
lesz külügyi, Bonelli táaornok hadügyi, Acton ad-
miralis tengerészeti, Speciale képviselő pedig föld-
mivelési miniszter. 

— Kitüntetés. Nagy János háromszéki (Szo-
tyor) születésű köz), miniszteri osztálytanácsosnak 
a francia  köztársaság elnöke a párisi közkiállitá-
son szerzett érdemei elismeréseül a francia  becsü-
letrend lovagkeresztjét adományozta. 

— Necrolog. Báró Szentkereszty Zsigmond a 
maga és gyermekei, Mária férjezett  gróf  Ráday 
Lászlóné, Béla, Anna, Pál és unokája Ráday An-
na, valamint számos rokonok nevében szomorúan 
jelenti forrón  szeretett nejének br. Szentkereszti 
Zsigmondné született gr. Iíaller Annának folyó 
1878. év október hava 20-án esti 11 órakor, 02 
éves korában és boldog házasságának 31-ik évé-
ben, 8 napig tartott súlyos betegség után agyve-
lőrázkódás következtében történt elhunytát. Az el-
hunyt hűlt tetemei a folyó  hó 23-án délelőtt 8 óra-
kor Nagy-Bűnön tartandó róm. kath. gyászszertar-
tás után az árkosi családi sirboltbafognak  örök 
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő áldozat je-
len hó 28-án, délelőtt 10 órakor fog  a segesvári 
róm kath. egyház templomaban az Urnák bemu-
tattatni. — Br Szentkereszty Zsigmondnéval ismét 
kevesebb lett azon nemesen érző honleányok szá-
ma, kiknek lépteit mindenfelé  a jótékonyság jelzi. 
Számtalan elhagyatott szegény és árva siratja ben-
ne jótevőjét, gyámolát. Nyugodjék csendesen. 

— Kraft  Ágoston, a haromszéki 24-ik honvéd 
zászlóalj derék parancsnoka ő r n a g y n a k lép-
tettetett elő. 

— Három niedvo tanyász, többek állítása sze-
rint, kik maguk is látták volna a mackókat a s.-
sztgyörgyi erdőségben. A vadászok, híre szerint 
hajtóvadászatra készülnek a makkon hízó bundá-
sok ellen. 

— A magyar horokat rendkívül hamisítják kül-
földön,  különösen Felső-Sziléziában. Egy ratibori 
destillateurt emiatt 190 márka birságra Ítéltek. 

— Gyilkos biró. Aszódról jelentik a „N. P. 
J."-nak, Segesvári, domonyi biró 21-én d. u. egy 
polgárt, ki vonakodott parancsának engedelmes-
kedni, agyonlőtt. 

— ügy száz éves nieuyasszouy. Orosz Len-
gyelországban, a kalisi kormányzóságnak Szom-
polno nevü falujában  egy száz éves Izraelita nő él 
nyolcvan éves leányánál, ki egy 13 éves leányká-
nak ük anyja. A nő neve Rajela Wilcynoka. Ma-
gas életkora dacára egyedül jár sétálni, szemei tel-
jesen jók, hallása kitűnő. A napokban férjhezment 
egy nyolcvannyolc éves izraelita kereskedőhöz: 
Rachmiel Mózeshez. 

— A szentivánji gyujtogatást illetőleg a vizs-
gálat megindittatott. Seethal Ferenc ur csűre és 
takarmánya felgyujtásáért  ugyanis a gyanúval ter-
helt laborfalvi  Fejér József  e hó 22-én a sztgyörgyi 
kir. járásbíróság börtönébe bekisértetvén, ellene a 
vizsgálat folyamatba  tétetett. Gyanúsított tagadja 
a tett elkövetését és alibit bizonyít; a vizsgálat, 
remélhető, hogy ezen, hihetőleg boszuból elköve-
tett aljas bűntényt ki fogja  deríteni. 

— Éiotveszél.vüsea sebesitette meg ifj.  Szőcs 
István Al-Dobolyban Magyari Lászlót. A tett el-
követője boszuból rálesett Magyarira, s rajta f.  hó 
6 án este az al-dobolyi utcán egy mély szúrást ej-
tett. Szőcs István a vizsgálat folyamán  beismerte 
tettét s most az ítélet felette  ki fog  mondatni. 

— Idők forgandósága.  A wiesbadeni Curhaus 
termeiben, hol még alig pár éve a roulette golyó-
ja pörgött s a croupier „rouge, !iagne"-a haílatt-
szott, a télen egész más lesz a közönséget vonzó 
erő, mint- hajdan. A fürdőigazgatóság  kitűnő tudó-
sokat szerződtetett népszerű felolvasásokra.  A hír-
neves du Boys-Reymond a világvégéről fog  érte-
kezni tudományos szempontból; Dahn königsbergi 
tanár Nagy Theodo.ikról és utódairól fog  előadást 
tartani; Gettner drezdai tanár „Raphael és az 
egyházi mozgalmak H. Gyula és X. Leo pápák 
alatt" cimü felolvasással  foglal  helyet a programm-
ban: dr. Lessino, a berlini iparművészeti muzeum 
igazgatója, a párisi világtárlatot ismerteti. Mauren-
crecher bonni tanár „orániai Vilmos, Németalföld 
szabadságának megteremtője" cimü előadást tart; 
Oncken giesseni tanár „1813-ból" olvas föl;  Ricffel 
müncheni tanár Német- Olasz- és Franciaország 
zenészeti versengéséről, Rittershaus, Barmenből, 
Heincről; Wo'.tmann Alfréd  strassburgi tanár Tizi-
anról- Kivülök Reulean, Blutnenthal, és B r e t -
H a r t e (a híres californiai  költő, ki most berlini 
konzul) szintén tartanak fölolvasásokat. 

— A sepsi-szeiitgyörgyi nőegylet folyó  hó 26-
ikán (szombaton) este a szokott helyen filléres-
t é 1 y t tart. 

— Kilencedik közlemény a s.-sztgyörgyi nők 
segélygyüjtő bizottságához a Boszniában megsebe-
sültek javára történt szives adakozásokról. Bogdán 
Andrásné úrasszony gyüjtőivén: Özvegy Málnási 
Antalné 20 frt.  Bogdán Istvánné 10 frt.  Bogdán 
Andrásné, Sebestyén Sándorné 5—5 frt.  Bogdán 
István 4 frt.  Pótsa József,  Császár Sándor, Benkő 
Elekné, Hary Gyula, Vajna Sándor 2—2 frt.  Bog-
dán Flóriánné, Paál Lajosné, Császár Bálintné, 
Nagy Tamásné, Gidófalvi  Pálné, Ötves Pál, Beteg 
Bálint, Haurik Alfons,  Szabó Istvánné, Bernstein 
Márk, Fehdenfeld  Gyula, Szász Károly orvos, Po-
toczky Manó, Hadnagy Gyula, Deák András, Pet-
rás Géza, Adler, SéraáNagy, Gyárfás  István, Fo-
golyán Lukács, Wellmann Sámuel, Piacsintár Lu-
kács, Hary Géza, Kuti István, Bogdán Flórián, 
Csutak János, Csutak János,Smahól főhidn.  Se-
rester Dénes, K, Geier őrtíi., Zakariás Kristóf,  Sá-



lati Andrásné, Nagy István, Iváncsics, dr Kamerer 
Gyula, Székely Gy., Fogolyánné, Botár Albertné, 
Kovács Bálintné, Bora, Demanovszki Ilona, Budai 
Józsefné,  Kis Dénesné, Frics Károly, Gvidó János, 
Várhelyiné, Nagy Lajosné, Téglás Gáborné, Jancsó 
Albertné, dr. Antalné, Nagy Károly ügyvéd, Nagy 
Józsefné  vendéglős, dr. Wissiák Antal, Wissiák 
Antalné, Wissiák Meláni, Potoczky Antal, Benke 
Andrásné, Dévai János, Nagy Gergelyné, Ferenci 
Ferencné, Zsigmond Károly, Kovács Lajos, Dara-
bos Ferenc, Fülöp János, Wertheim Róza, Csutak 
Gyula, Csutak Péterné, Binder Lajos, Matyeovics 
Mátyás, Fábián Györgyné, Páll István és neje, há-
rom kézdi-vásárhelyi, Hauser Zsigm., Szász Izsák, 
Székely G., Nagy Gábor, Grünfeíd  Mihály, Szent-
iványi Mihály, Forró Ferenc, Pünkösti Lajos, Ré-
zer Ignácné, Nagy Gyuláné, Jakócs Aronné, Turó-
czi Andrásné, Benedek Jánosné, Ehédi Mihály, 
Rákosiné, Kökösi Endre, Ehrenberger, Seemann, 
Duray, Mihály Istvánné, Brust Lajos pesti keresk., 
Weinberger Dávid, Neumann József,  Bene József-
né, Lehrer, Tarczali Endréné i —i frt.  Benkö Mi-
hályné i frt  és 1 esüsthuszas. Fejér Gergely, Blas-
kó József,  egy kézdi vásárhelyi, Molnár Balázs, 
Makoldy Viktor, Molnár Sámuelné 50—50 krajcár. 
Összeg 155 forint.  — T i z e d i k közlemény. Potsa 
József  főispán  ur gyüjtöivén : Seethal Ferenc, Bél-
dy Tivadar 5—5 frt.  Bogdán István, Ujvárossi Jó-
zsef,  Domokos Albert, Kovács Károly 1 —1 forint. 
Kelemen Lajosné, Geréb Jánosné 20—20 kr. Ösz-
szeg 14 frt  40 k r . — T i z e n e g y e d i k közlem. 
Málik Józsefné  úrasszony gyüjtöivén: Bartha Jó-
zsef,  Ince György ellenőr, Mihály Imre, Nagy Ist-
ván, polgármester, Csiszér esperes, Gyárfás  Lajos, 
Zill Károly, Hollaki Zoltán, Nagy Gábor képv., 
Rumpelmayer kapitány, Bartha János 1 —1 forint. 
Binder Lajos, N. S., Kelemen Lajos, Zathureczky 
József,  Molnár Balázs, Smahel főhadnagy,  Duray, 
Rákosi János 50—50 kr. Matyejovics Lujza, _Fogo-
lyán András, ifj.  Antalfi  Lajos 20—20 kr. Összeg 

15 frt  60 kr. — T i z e n k e t t e d i k közlemény. 
Görög István tanár ur gyüjtöivén: Nagy Zsuzsa 
k. a. Hidvégről, Vásárhelyi Samuné, Kovács Al-
bertné, Bartha Vilma k. a. 1 —1 frt.  Rákosi Ká-
roly 49 kr. A „Székely-Mikó-tanoda" növendékei 
16 frt  33 kr. Összeg 20 frt  82 kr. 

A sebesültek és elesettek családjai számára 
az Ilyefalváról  beküldött gyüjtöivek szerint ada-

koztak a következők: 
(Folytatás és vége.) 

B) P e t k e J u l a és V i 1 m a k. a. gyüjtöivén. 
Petke Mózesné, Kába János 1 —1 frt. 
Weinberger Dávid, Zöld Ádám, Benedek Ist-

ván, Magyari Ferenc (aldoboly i), Petke Mari, Szász 
Pálné 50—50 kr. 

Fazakas Ferenc, Tankó György, Szász Károly-
né, Lőte Laura, Gál Károly, Benkő Istvánné, Ré-
vay Lajosné, Petke Adámné, idősb Benkő János, 
id. Szász Ferencné 40—40 kr. 

Jancsó József,  Dózsa Lajos, Tankó János, 
Dózsa Sándorné, Benkő Sándor, Séra György 
30—30 kr. 

Edelstein Izra, Tankó Béla, László Antalné, 
László Károly, Gazda Istvánné, dr. Nagy Béla, 
Petke Lajosné, ifj.  Szalánczi Ferencné, Bene Lina, 
Bene István, Dózsa Jánosné, Nagy Mihály, Duduc 
Gerő, X Y, Fenyvesi, id. Szabó Józsefné,  Szabó 
Samuné, özv. Gál Józsefné,  Farkas Józsefné,  Far-
kas György, László Lukácsné, László Lukács, Dó-
zsa Gyula, Rákosi Ferenc, Benkő Mihály, Molnár 
Róza 10—10 kr. 

Ifj.  Nagy János, Bedő Mihályné, Bedő István, 
Vida Károly, Ince Istvánné, Zöld Ádámné, Baconí 
Józsefné,  Komsa András, Tőrös Mihály, Zajzon Sá-
muelné, Török István, Benkő Elekné, Lőte Julián-
ná, Horváth Jánosné, Lédán Samuné, Oláh Már-
tonné, Sorbán Mihály, Kádár Istvánné, László Jó-
zsef,  László Károlyné, Tudoczka Györgyné, Cso-
mós József,  Zöld Ferenc, Dárápoly József,  Lukács 
Pál, Lukács Trézsi, Gazda Lajosné, Tőrös Ferenc-
né, Bogdán Lajosné, ifj.  Szalánczi József,  Bartók 
Ferenc, Szász Elekné, Böjté jírzsi, Kovács Péter, 
Márk Lajos, Lőte Pálné, ifj.  Szabó Ferenc, Benkő 

•János, Szacsva Biri, Ágoston Józsefné,  Benkő Jó-
zsef,  Kovács Józsefné,  Német r.lekné 10—10 kr. 

Lőte Antal, Lőte Antalné 25—25, Nagy An-
talné 17, Tankó Áronné 16, Bartók Máris 15, Ba-
kó István, Bandi Istvánné, Kuti József,  Serester 
Róza, Gácz Ferencné, Máté Rózsi, Király Jánosné, 
Bajka Dávidné, Rákosi Lajos, Bajkó Samu, Jakab 
Ráchel 5 - 5, Kuti Áron 3 kr. 

Lőte Miklósné 4 liter buza, Bedő Ádámné 6 
liter buza, Nagy Antalné 4 liter buza, Rákosi Ist-
vánné 2 liter buza, Ágoston Mózes 3 liter buza, 
Szász Károlyné 2 liter buza, Nagy Farkasné 2 lit. 
buza, Benkő Elekné 2 liter buza, Fogarasi József 
3 liter buza, Tőrös Györgyné  2 liter buza, Zöld 
Ferencné 2 liter buza, Zöld Ádámné 3 liter buza 
Kovács Mihályné 2 liter buza, Horváth Istvánné í 
liter buza, id. Szalánczi Ferenc 2 liter buza, Zöld 
Józsefné  4 liter rozs, Szőcs Aronné 2 liter buza, 
Györké Istvánné 2 liter buza, Klauzniczerné 1 lit. 
málé-liszt. 

Gazda Lajosné 25 deka tépés, Tőrös Beta 10 
dekagr. tépés, Petke Etelka 16 deka tépés, László 
Lukácsné 10 deka tépés. 

K i in u t a t á s 
a zágoni nőegylet által a Boszniában megsebesült 
katonák és az elesettek hátramaradott családjainak 

részére eszközlött gyűjtés eredményéről, 

a) Az egyes gyüjtöivek s azokoni adakozások. 

Báró Szentkereszty Stephánie ivén. 
A zágoni nőegylet 20 frt.  Báró Szentkereszty 

Stephánie 20 frt.  Gróf  Mikes Benedekné 10 frt. 
Béldy Tivadar 5 frt.  Seethal Ferenc 5 frt.  Maurer 
Viktor 5 frt.  Gr. Pálffy  Géza 5 frt.  Búzás MJhály 
1 fit.  Ferenc Károly 50 kr. Gött Károlyné 1 frt. 
Lengyel Gyula 2 frt. 

Mircse Ferencné ivén. 
Henter Józsefné  30 kr. Mircse Ferencé 1 frt. 

Izsák Józsefné  egy lepedő és 50 kr. Izsák Aijtalné 
50 kr. Ifj.  Izsák József  50 kr. Gazda Lászlóne 50 
kr. Sajgó János 40 kr. Albu István 10 kr. Bitai 
Sándor 10 kr. Makranczi Imre 15 kr. Igyártó Jó-
zsef  10 kr. Sziroboda Vince 10 kr. Gál lamás 10 
kr. Csutak György 10 kr. Kis Mihályné 10 kr. — 
Csorna Dávid 10 kr. Csorna Ferenc" 10 kr. Albu 
Ferencné 6 kr. Albu Istvánné 4 kr. Buna József 
8 kr. Bogáti Jánosné 5 kr. Ily és Lászlóné 10 kr. 
Izsák Mózesné IO kr. Molnár András 10 kr. loth 
József  2 kr. Tamás Mózesné 3 kr. Fazakas József-
né 10 kr. Kanya Ráki 5 kr. Winter Andrásné 8 
kr. Id. Bitai Antalné 10 kr. Fazakas István 8 kr. 
Ifj.  Albu Antalné 20 kr. Id. Albu Antalné _io kr. 
Bokor Zsuzsa 2 kr. Bartha Ferencé 50 kr. Összeg 
6 frt  56 kr. 

Tattiás Ferencné ivén. 
Tattiás Ferencné 1 frt.  Viltsek Ferencné 50 

kr. Szőcs Boldizsárné 1 frt.  Biró Gyuláné 60 kr. 
Máli Józsefné  50 kr. Idősbb Antal Lajosné 20 kr. 
Csórja Miklósné 10 kr. Összesen 5 frt  20 kr. 

Bereczki Mariska és Bartha Vilma ivén. 
Szabó Károly 15 kr. Földes István 20 kr. — 

Székely Zsigmondné 2 kr. Barabás Ferenc egy 
abrosz és 10 kr. Gál Antal 30 kr. Beificzki  Maris-
ka 23 kr. Bartha Vilma 50 kr. — Összesen 1 frt 
50 krajcár. 

Demeter Gizella és Bereczki Anna ivén. 
Vajda Istvánné 20 kr. Vajda Zsuzsa^10 kr. 

Antal Mózes 10 kr. Zsidó Mihály 10 kr. Csákány 
István 10 kr. Csorna János 20 kr. Vajna István 10 
kr. Andok Boldizsár 10 kr. Albu János 10 kr. Vas 
András 10 kr. Ifj4.  Barabás Samu 20 kr. Kovács 
Lászlóné 7 kr. Nagy József  10 kr. Vajda Ferenc 8 
kr. Id. Molnár József  20 kr. Vajna Ferencné 5 kr. 
Id. Antal György 10 kr. Gál Istvánné 25 kr. Tö-
rök Antalné 10 kr. Antal Mózesné 10 kr. Molnár 
József  ifj.  20 kr. Szabó Károly 15 kr. Berecki An-
na 20 kr. Demeter Gizella 1 frt.  Tattiás Ferenc 10 
kr. Tamó Lajos 30 kr. Tamó Biri 40 kr. Antal Ist-
vánné 20 kr. Összeg 5 frt. 

Kocsis Anna ívén. 
Becási Kristóf  1 frt.  Antal Elek 5 kr. Ször-

csei Vince 50 kr. Gál Lőrinc 5 kr. Boldizsár Jó-
zsef  5 kr. Kertész Csorna József  5 kr. Dancs Mi-
hály 2 kr. Zsidó János 2 kr. Manai Mihály 8 kr. 
Olasz Mihály 4 kr. Márton Ferenc 6 kr. Nedelka 
Elek 5 kr. Szabó Miklós 10 kr. Nyagovics Mózes 
20 kr. Nyagovics György 10 kr. Kocsis István 5 
kr. Imre István 1 frt.  Zsidó Gyöigy 10 kr. Boldi-
zsár Lajos 6 kr. Oszkotár György 2 kr. Domokos 
Pista 6 kr. Ifj.  Gál Ferenc 10 kr. Kocsis Ferenc 
5 kr. Csorna József  5 kr. 

Henter Józsefné  18 deka tépés, 100 drb szi-
var és 3 fásli.  Szözcsei Vincéné 3 deka tépés. Ko-
csis Anna 44 deka tépés. Wilcsek Ferencné 54 d. 
tépés. Henter Judith 16 deka tépés és 4 db fásli. 

(Folyt, követk) 

Árverezési hirdetés. 
Kökös községében a bor, sör, pálinka és 

szesz áruihatása az 1879-ik év január i-étől 
kezdve három egymásután következő évekre 
folyó  év november 17 én délutáni 2 órakor a 
közönség házánál haszonbérbe ki ^fog  adatni 
Felkiáltási ár 400 frt,  minden 100 frt  után 10 
frt  bánatpénz előre letétele mellett. 

A feltételek  bármikor megtekinthetők a 
közönség házánál, 

Kökös, 1878. október 21-én. 

Veres István, 
2 - 2 községi biró. 

Érték- és váltó-árlolyani a bécsi es. kir. nyilvános 
tőzsdén október 25. 

Magyar aranyjáradék 81.85 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

n. * no.75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73 75 
„ « » 1876. évi államkötv. . 63.75 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 97 75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 80.— 

Temesvári „ „ • • 74-75 
Erdélyi „ „ . . 72.90 
Szölődézmaváltsági „ . . 86.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 82.— 

„ ezüstben . . 60.70 
l aranyjáradék 62.25 

1860. államsorsjegy 71.10 
Osztrák nemzeti bankrészvény 111.50 

„ hitelintézeti „ 788.— 
Magyar hitelbank 223.— 
Ezüst 207.50 
Cs. kir. arany 5 62 
Napoleond'or 9-31 

Német birodalmi márka 58.— 
London - H7-55 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

K is-IJorosiiyón a T o m p a I m r e 
udvarában különféle 

nemes alma 
nagyobb mennyiségben eladó, 20 literes vékával 
80 krtól 1 frtig. W H E L L E R & W I L S O N - f é l e 

legjobb minőségű 

varrógépek 
kaphatók 

GRAMA JU8TINIAN M. 
vdlíóüzlclében  fírastöban 

jutányos aroa ós a legelőnyösebb föltételek 
mellett, hol fűszeráruk  is a legjobb minőségben 

kaphatók. 1—6 

A z a r c s z í n fiatal  ü d e s é g - e ! 
Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte- J 
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr-1 
LEJOSSE-féle 

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

]IMT 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 hivai 
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód-

Ravissante 
LEJOSSE-tól Párisban. 

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

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép, 
halvány rózsaszínű, bár* 
sonyszerü fiatal  üdessóget 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hűsítő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 
bőrt szerez a legkésőbbi 

g | f  öregségig. 
Budapesten v a l ó d i m i n ő s é g b e n kap-

ható : Török József  gyógyszerész urnál_ király 
utca 7. sz. S e p s i S z t g y ö r g y ö n Ötves és 
Befesti  urak gyógyszertárában. 

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

Központi szétküídési raktár: Schwarc Henrik -
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) I7— 


