
c-.ak ; de ha megvalósul is, nem sokat változtat a 
helyzeten. A súlypont Keleti-Rumeliában van. Ezt 
pedig fenekcstöl  fölforgatja  Oroszország. — A nem-
zetközi bizottságok munkájának meghiúsítására elei-
tül fogva  mindent elkövetett ; a bolgárokat föllá-
yitotta, u kik a törököket és görögöket rakásra 
gyilkolják ; természetesen muzulmánok sem marad-
nak adósok. Ilyen zavar kellett az orosz kormány-
nak, hogy bátran halászhasson. Külügyi kormá-
nyuok kc'tség nélkül elegendő bizonyítékot szerez-
hetett eddig, a melyekből világosan kitűnik, hogy 
Oroszország a berlini szerződés kijátszására törek-
szik. Még most kell tehát komolyan tudatnia Orosz-
országgal, hogy egyetlen betűt sem fog  elengedni 
a berlini szerződésből. Sőt már a beszéd idejét mul-
ta : állást kell elfoglalnia  az oroszok perfidiájával 
szemben. Különben rövid időn bevégzett tényekkel 
fog  szembeállittatni. Hogy pedig ez mit tesz, elég 
jól tudhatja a congressus történetéből. 

A iiuisj-iír delegatió f.  hó 24-iki ülése után 
együttes ülést tartottak mind az albizottságok, azaz 
a delegatió összes tagjai, hogy a fölött  határozza-
nak, mikor tárgyaltass-ék az occupatio költségeire 
vonatkozó előterjesztés. Az összbizottság megala-
kult és id. S z ö g y é n y i Lászlót elnöknek és 
E a 1 k Miksát előadónak megválasztotta. Falk ki-
jelenti, hogy a boszniai kérdésben oly prononciro-
zoti állást foglalt  el, hogy az ő megválasztása vagy 
ugy magyaráztatnék, mintha ő ezen állását meg-
akarná változtatni, vagy ugy, mintha az albizottság 
az ő álláspontját már előre is magáévá tennét Mi-
után sem az egyik, sem a másik nem áll, kéri ma 
gát az előadói tisztjétől felmentetni  Ilosszasb vita 
után S z i 1 á g y i Dezső indítványára Falk felké-
retik, hogy egyelőre a jegyzőséget vállalja el, az 
előadóságra pedig csak akkor nyilatkozzék, a mi-
dőn az összbizottság határozatai ismeretesek lesz-
nek- Az összbizottság szerdán ülést tartott. (B. C.) 

A magyar deleíátió hadiltryi albizottsága f.  hó 
23 án este tartott ülésében folytatá  a r e n d k í -
v ü l i k ö l t s é g v e t é s tárgyalását és azt egé-
szen b-: is fejezte.  A bizottság a következő téte-
leket t ö r ö l t e ; II. cini, 2 tételt nagyöblü bronz-
acél-ágyucsövek gyártására előirányozva 250,000 
Írttal, a 3. tételt 25 várlöveg beszerzése 200,000 
Írttal, az V. cim 11. tételénél a bécsi alser-laktanya 
2 árnyékszék átalakítása előirányozva 20,00 frttal, 
10,000 frtot  a 12. tételt építés az Arsenalban 9500 
Írttal, a 14. tételt lőporraktár építése Polában 40,060 
frttal,  a 15. léteinél épités bécsújhelyi pusztán elő-
irányozva 36,000 frttal,  16,000 frtot,  a 18. tételt 
épités Czolki-.-wben 6000 frttal,  a 21. tételt átala-
knások IY:terváradon 9,600 frttal,  a 24. tételt a 
sp.tlatói \ izvo/.eték 37,500 frtttal  és végre a VIII. 
cini 2. tételét telekvétel egy kórház építéséhez 
Budapesten 81,760 frttal.  Mind a többi cim és té-
tel változatlanul megszavaztatott az előirányzat 
•sz< r!nt. (B. C.) 

Koiisfaiiliiiiijjolyból  jelenti a Politische Cor-
respondenz; A mult héten, a m tlgari kerületben, 
Balabankiőj, Koskiőj, Szultánkiőj és Hadijkiőj hely-
ségi: et megszállotta az orosz lovasság és requirált, 
épen ugy, mint háború idején. Az orosz táborkari 
tisztek mindenütt mérik a terepet. Ennek követ-
keztében a porta sietteti védelmi intézkedéseit. 
A porta kifejezte  aggodalmát, hogy Oroszország 
uj háborara készül Törökország ellen. Nedsedből 
(Arábiából) érkezett kedvezőtlen hírek következ-
t- be.i elhatározták, hogy a hetedik hadtestet meg-
szaporítják es több zászlóaljat küldenek oda. 

A S2ókely  m i v . é s k ö z g a z d . e g y l e t 
központi választmánya Hajós János elnöklete alatt 
közelebbről Budapesten számos székelyföldi  régibb 
és ujabb ursz. képviselők részvétele mellett gyűlést 
tartott. 

Nevezetesebb tárgyai a következők voltak: 
Elnöki jelentés a Maros-Vásárhelyit folyó  évi 

szeptember 8. és 9-ik napjain megtartott egyleti 
évi nagygyűlésről, — annak kiemelésével, hogy e 
gyűlés a városi és vidéki értelmiségnek igen nagy 
érdeklődésével és buzgalmával találkozott, minek 
tényleges jeléül az egyleti tagok száma már a gyű-
lés 'alatt 3 alapító és 75 részvényes, utóbb pedig 
ujabb 8 taggal, összesen tehát 86 uj taggal szapo-
rodott. 

Felemlittetett továbbá azon nagy hatás, me-
lyet a jutalomra érdemesnek talált jeles pályamun-
ka és ÍOOO frt  pályadíjnak a gyűlés szinén jelen 
volt szerző Kozma Ferencnek kiadása keltett. 

A választmány kiváló örömmel vetle minde-
zeket tudásul s Maros-Vásárhely városának, pol-
gármesterének és Marosszék alispánjának, valamint 
a vidéki választmánynak és elnökének köszönetet 
szavazott. 

A vidéki választmányoknak Maros-Vásárhelytt 
és Sepsi-Szentgyörgyön megtörtént megalakulása 
bejelentetvén, e/. is örömmel vétetett tudásul, egy-
szersmind a működésnek minél behatóbban meg-
kezdése és folytatása  iránt megfelelő  felszólítás  ha-
lár jztat'ott ho/./.ájok intéztetni. 

Pénztárnok Gidófalvi  István részére a felmentő 
levél a buzgó és díjtalan működésért köszönet ki-
í'ezése meilett kiadatni határoztatott. 

A maros-vásárhelyi vidéki valasztmány javas-
lat 1 Maros-Vásárhelytt az állam költségén létesí-
tendő ipariskola iránt ciénk pártolás mellett nvg-
f«?klyJ'-o  tárgyahatott. 

Azon indítvány tárgyában, hogy Udvirhely 
széken a szalmafonás  terjesztése végett nehánj 
székely leánynak ez iparban leendő kiképeztetés< 
az egylet által nyújtandó segély melleit eszközlés 
be vétessék, a jövő évi költségvetéssel kapcsolatb; 
teendő vélemény adás végett ê ry bizottság külde 
tett ki. 

Egy más bizottság m"g az alapszabályok azot 
indítványozott változtatási iránti javaslattétellel bi 
zatott meg, hogy a szegényebb sorsuaknak is le 
hetővé tétessék a rendesnél kisebb évi dijak álta 
is az egylet érdekeit előmozdíthatni. 

Egy ifjúnak  a szövészeti iparban való t>Te 
sebb kiképeztetése végett Szászországba küldi t .• i 
iránt beérkezett javaslat szintén nagy érdeklődés 
sel tárgyaltatván, az előleges lépések megtétele 
elhatároztatott. 

A jelen év őszére Budapestre tervezett szó 
kely mü-iparkiállitás létesítése ez évben lehetetlen 
nek bizonyulván be, az ebbeli tüzetes teendők el-
intézésének megkezdése a jövő év elejére halasz-
tatott, határozatkép kimondatván, hogy e kiállítás 
a jövő év őszén mulhatlanul megtartatik. 

Végül oly intézkedés állíttatott meg, hogy az 
1878-iki évkönyv legkésőbb a közeledő év első ha-
vában asajtó alól kikerüljön és közrebocsáttathassék. 

Ezen kivül beható eszmecsere folyt  a pálya-
mű kiadása, módozata s egyes részletei felett,  o 
tárgyban azonban véghatározat a legközelebbi ülé-
sen fog  hozatni. 
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tapssal fogadták  benn ezek a mi honi zsidó polgá-
raink (oh merre van hazátok, még nem tudja senki 
sem). Tewele mint érdemes színész gestikulálva fo-
gadta a tapsokat s azt mondta Knacknak : „Ach, 
das thut wohl!" Jól jegyzi meg a „Főv. L.", hogy 
nálunk „kifizeti  magát" megtámadni a tulajdonjogot, 
mert a; embert érette meg is tapsolják ; de kik ? 
a „fokhagymások".  , 

A demi-mondekról kívánnék még valamit el-
mondani, de a német szinház-botránynyal már is 
hosszura nyúlt levelem. 

Bizony, bizony még beszélni szerettem volna 
a külügyi politikáról is, mely oly szomorúan kö-
Í.ZÖ itget ba : <!•: nem vagyunk oly babonások, hogy 
elhigyjük miszerint kezdetéről következtetést von-
hatunk az egész év folyamára;  szerintünk — hogy 
Shakespearrel szóljunk — „ha a vége jó, az egész 
jó " Ezért reméljük b-jrura a derűt. 

H. Dózsa Géza. 

Bukarestből 
Ííukarcst, 1878. nov. mber 23. 

A román kormány kinevezte a Dubru<l/.s:i át-
vételét eszközlő bizottságot, melynek tagja : Elnök 
N. ("atorgi, a belügyminisztérium részéről Simion 
Mihálescu, az igazságügyi minisztérium részéről M. 
Poenoru, a pénzügyminisztérium részéről Vera, a 
a hadügyi minisztérium részéről colonel Pilat, tit-
kár Rizu urak. 

A bizottság csütörtökön kezdette meg mun-
kálatát Tulceaban s Dobrudzsa birtokba vételének 
minden aktáit no/ember 12 -ig ó naptár szerint el-
végzendi s igy a román hadsereg 12-ike előtt nem 
fog  bevonulni. 

Egy levelező szerint sok román tekintélyes 
család va>! Dobrudzsában, kik várják a románokai 
s egyesülve velők, készek a román érdekek szol-
gálatába lépni. 

A belügyminisztériumnak 116,336 frank  és 68 
cent. összeg rendkivülileg bocsáttatott rendelkezé-
se alá a Dobrudzsában fölállítandó  posta-telegrapli 
helyiségére, személyzete és beruházása végett két 
hónapi időtartamra. 

Vasárnap a metropolita templomban az olasz 
király élete megmeneküléseért hála-istenitisztelet 
(te deum) fog  tartatni. 

Időjárásunk nagyon szép, meleg napok van-
nak ; — a mezőn javában és akadály nélkül dol-
gozhatni 

Egyszersmind emlitvo lévén a „Nemere" lap-
ban. hogy magyar társulatunk készséggel nyújt 
segédkezet a boszniai é.s hercegovinai sebesültek, 
az elesettek özvegyei és árváinak felsegélyezésére 
megalakult nagy komito gyűjtéséhez: kívánom tu-
datni, hogy o komito is bevégezvén működését, ér-
tesülésem szerint 18,000 frank  gyűlt be pénzben 
s ezen kívül különböző fehérnemű,  tépés stb. 

A komite tagjai 15,000 frankot  aranyba vált 
váltva a végleges gyűjtés bevégzése előtt átadtak 
nagykövetünknek  azon kéréssel, hogy azt rendel-
tetése helyére kegyeskedjék juttatni, üzen adomá-
nyok és adakozók névsora a Bukarestben megje-
lenő „Epoche" cimü ném-'-t lapban voltak közzété-
ve. Itt csak a migyar társulat gyűjtését említjük. 
Begyült: 

1) Veivs Sánd.>r gyüjtőivén 131 frank  20 e. 
2) Gyárfás  Albert gyüjtőivén 124 frank  30 c. 
3) Salamon János gyüjtőivén 102 frank 
l) Korodi .nndrás és Sánta An-

drás gyüjtőivén 74 frank  ;-,o r. 
5) Sándor József  s Csáki Balázs 

gyüjtőivén 58 frank 
6) Vitos Feronoz és Ábrahám 

István gyüjtőivén 83 frank 
7) Málnási I.ajos gyüjtőivén 48 Irank 
8) Kovács Lajos (Glurgievoból) 

gyüjtőivén 46 frank 
g) Rédai Ferenc gyüjtőivén 30 frank 

10) Bors Miklós gyüjtőivén 48 fran'í 
11) Salamonné és Bcnkéné asz-

szonj'ságok gyüjtőivén -400 frank 
Összesen 1145 irank 20 c. 

(Az árvizká osu'ltak javára adakozók névsorát 
jövő számunk hozza S z o r k.) 

Fővárosi levél. 
lllldapc.Ht, 1878. november 25. 

(„Kornevillci har ngok*.— Német ninliázi keserűségek. —Jierai-
moa.Ick. — Még kevés valami a sokból.) 

A népszínháznak fennállása  óta — a Patti Ade 
lina időszakot ideértve — nem volt oly publikuma, 
mint a napokban, midőn Odry, a nemzeti színház 
tehetséges tagja és Soldosné Lujza asszony az ár-
vízkárosultak javára felléptek  a „Kornevillei haran-
gokéban. Napokkal, hetekkel már nem lehetett je-
gyekhez jutni. A kíváncsiság, az érdek abban össz-
pontosult, hogy az emiitett művész pár Planquette 
e kedves operettjének már annyira ismert dalla-
mait mennyivel fogják  szebben, érzelmesebben elő-
adni, mint Solymosi és Szigligetiné (jelenleg Ko-
lozsvárra szerződött) s ennek utódja Szabó Karola 
k. a. A közönséget teljesen meglopték mindjárt 
elején a pletyka-couplet (melyet sem Szigligetiné, 
sem Szabó K. nem voltak képesek kellőleg szí-
nezni) s a veszekedő női-kar élénk hatása. Soldos-
né teljesen elragadta a közönséget sa felemelt  hely-
árak dacára megelégedve hagyta el a közönség a 
néző tért. Henry grót' keringője ma gyújtott igazán 
Odry ajkairól ; egy órában sem emlegethetjük Soly-
mossival, kinek félszeg  ajkáról valóban gyötrelem 
hallani e zengzetes keringőt, hisz Solymossy nem-
csak ezen, de majdnem minden darabban tökélet-
len, szerepeit nem tudja, énekelni nem tud, holott 
a legszebb énekrészek jutnak neki e darabban. Sza-
valási modora csúf,  melyen okvetlen változtatni 
kell Solymossynak. -- Gáspár apót EgyüJ játszta 
igen kitűnően, mesterileg ; az őrülési jelenet nála 
mindig nagyszerű. Kápolnay, Sziklay Emília, Tiha-
nyi megállták helyüket. Az árvízkárosultak javára 
szép jövedelem juthatott. Ez előadásról mindent el-
mondtunk hamarjában, a mit mondani lehetett. 

A német színházi nyomorúságok ugy látszik, 
megint beütöttek. Már csakugyan e színház megér-
demelné illetlen eljárásai s a „tulajdonjog" több-
szöri megsértése miatt, hogy Pesten végképen hí 
nárba sülyedjen, mert maholnap egy szal publiku-
ma sem lesz. Ismeretes olvasóim előtt a „Niniche" 
boirány, melynek ma sincs vége. A bécsi ós pesti 
német hírlapok védelmére kelnek, hát hogyne ' mi-
dőn jogtalanul más jogának aljas megcsorbításával 
akar uj darabot előadni. A j egyeket előre elszed-
ték a publikumtól s miután a darab a rendőrség 
által betiltatott, nem adták vissza és igy pénz, jegy 
minden oda veszett. Előre tudták, hogy betiltalik 
a darab s a közönséget mégis beengedték, s mi 
több, másnap újból hirdették „Minichet-4 más címen 
s a drága Tewele, a bécsi mamlasz, ráfogta,  hogy 
nem azonos a Rákossy Jenő által megszerzett da-
rabbal ; ezzel maguk vallották be, hogy mily roszul 
cselekedtek. A pesti német hírlapokra ez jellemző 
világot vet, hogy nem pirul védelmére kelni az 
ily Tewele vállalkozásoknak. Még Andrássy grófot 
is a dologba keverték, kihez Tewele felment  vol-
na s Andrássy igazságérzete a németeknek adott 
volna elégtételt. Nem hisszük, hogy a gróf  a nép-
színház tulajdonjoga ellenében a bécsi színészeket 
pártolja ; legkisebb gondja is nagyobb, semhogy a 
„Niniche" ügybe keveredne; majd elvégzik azok, 
kiknek jogkorébe tartozik. Mint halljuk, a belügy-
minisztérium Rákossy javára döntötte el a dolgot 
s a németek felültek.  E dementi is kellő világítás 
ba helyezi a helybeli journalist-ok magukhoz méltó 
viseletét. Csakugyan turesa volna, hogy egy dara-
bot, melyet Rákossy az illetőktől ezerekkel, kizá-
rólagos jog kikötésével egyedül magának megsze-
rez (mondom igen drága pénzen) — azt Tewele ur 

csa!c ugy könnyűszerrel előadja, megelőzvén a nép-
színházát e preii.ier-rel. „Niniche"-nek az az érde-
me megvan, hogy a figyelmet  magára vonta, azaz 
a gyapjú utcai német theatrumra, melyről eddig a 
„Lokaipresse"-n kívül nem igen szoktak megemlé-
kezni. tegnapelőtt a színház már tömve volt a „Ga-
vand, Minard et Comjí." előadáson s Tewele igaz-
gatót# midőn kilépett, megtapsolták, a/jxz tüntető 

Levelek a szerkesztőhöz-
ív. 

„írjak ? . . . 11- Írjak ? . . . egyre szá,n.)lom » 
Érdemes Szerkesztő uram ! 

Meg ne ijedjen, a levelet én küldöm; aki oda 
viszi, az meg a Pista gyerek. Hiszem, hogy most 
nem ismer a sehonnaira, ugy kiöltöztetteni. A mi-
helyben az igaz nem valami kapós cifferblattja  van, 
de a mikor érdemes urakhoz küldöm a kontóért, 
vagy egyéb dologban : szeretem, ha jó egyetmás-
ban prezentálja magát. Ilyenkor ogy kicsit restel-
kedik is a trinkgeldet elfogadni,  de azért soha visz -
sza nem utasítja. 

Mint elébb is mondám, a levelet én irom, — 
még pedig titokban, hogy senki meg ne tudja; leg-
fökópen  pedig az asszony, kivel utolsó becses leve-
lem megírása óta szakadatlanul élben állok. Jaj 
érdemes szerkesztő uram ! ha tudná, milyen izgal-
mas volt utolsó szózatomért, 111 jlyet bec;es ujság-
lapjába írtam. En persze az egész dologért komá-
mat, meg a sógort okoltam, a mi természetesen 
nem sokat fordított  szomorú sorsomon. Hogy véj. et 
vessek a sok hiez-hueznak, egy versen meg is aki r 


