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Fópiac, Csulak-félc  hiz, 

kord a lap szellemi részét 

illeti közleményéi; 

küldendők. 

liiiidö hivatal: 
PoUák M'.r köny vnyomdáj 
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előfizetési  pénzek 

bérmentefen  inlézendók. 

A hiramszékt 

Megjelenik ezen lap heten*] 
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csütörtökön és vasfcr.v 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I frt  5« kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vajy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij ktllün 30 kr. 
Njrilttér sora 15 kr. Politikai, társadalaii, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

,HázíipaF-egy[et" és a „sepsi-szentgyarg-yt aafcénytss  tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

Előfizetési  felhívás. 
a 

IX. évfolyamára. 
Néhány nap múlva lapunk kilencedik évfolya-

mába lép. Maga azon körülmény, hogy egy vidéki 
lap kilencedik évfolyamát  megéri, eléggé igazolja 
létjogát. Legyen szabad e helyen t. előfizetőinknek, 
t. munkatársainknak a lefolyt  időben tanusitott szí-
ves pártfogásukért  hálás köszönetet mondanunk. 

A bekövetkező uj évfolyammal  lapunk jövő-
ben követendő irányára is rá kellene mutatnunk; 
elégnek hisszük azonban, ha a múltra hivatkozunk. 

A nélkül, hogy az öndicséret vádjával terhel-
nék -.nagunkat, ki kell mondanunk, hogy a „NE-
MŰRE" fontos  feladatának  az elmúlt év alatt is 
hiven igyekezett megfelelni.  Mint kevés igények-
kel megjelenő politikai lap, arra törekedett, hogy 
olvasóit a nevezetesebb kül- és bejpolitikai kérdé-
sek színvonalán folyton  megtartsa. Nem vágtunk 
b-;le a nagyszabású politika mezejébe, elégnek tar-
tottuk, ha Irányadó cikkeivel s a napi események 
regiatrálásával rámutathattunk a politikai élet főbb 
vonásaira. 

Fő gondot forditottunk  a megyei élet érde-
keire. Ugy a közigazgatás, törvényhatóság, mint 
általában a társadalmi élet egyéb mozzanatait éber 
figyelemmel  kisértük. Nem feledkeztünk  meg a köz-
ségekről, nem a népnevelés, a tanügy körébe eső 
nevezetesebb kérdésekről. 

T&rca és csarnok rovatunk megfelelt  az olvasó 
igényeinek, azok változatossága mellett figyelmet 
forditottunk  az eredetiségre is s c u án absolut 
irodalmi becsű munkáknak adtunk helyet azokban-. 

Vidéki levelezé eiük feltárták  a vidék szüksé-
geit, nevezetesebb mozgalmait s nem zártunk aj-
tót a jogos panaszoknak vagy a célszerű inditvá-
n 

yokl 111 eg vitatásának. 
A különfélék  rovata a leglényegesebb orszá-

gos híreken kivül főkép  helyi érdekek szolgálatá-
ban állott 

Szóval arra törekedtünk, hogy lapunk mint 
politikai-társadalmi lap, az olvasó igényeit minden 
irányban kielégítse. 

Ez lesz főcélunk  jövőre is. 

Lapunk pártfogói,  t. előfizetőink,  munkatár-
saink szivestámogatása lehetővé fogja  tenni, hogy 
fontos  feladatunkat  jövőre se hagyjuk megoldat-
lanul. 

Különös gondot fogunk  főként  forditani  a 
megyei viszonyokrn, e végből a nevezetesebb kér-
déséket tüzetes megvitatásban részesítjük, a hi-
ányokra kímélet nélkül rámutatunk s azok orvos-
lását az illető közegektől sürgetni fogjuk.  A fon-
tosabb, községeket érdeklő szabályrendeleteket, 
felsőbb,  általános érdekű körözvényeket lapunkban 
közzétesszük. A „NEMERE" minden irányban hü 
organuma lesz a megyei életnek. 

Bukuvesti, fővárosi  és vidéki számos kitűnő 
munkatársaink közreműködésével törekvésünk le-
end a fővárosi  sajtó és az olvasó közönség azon 
elismerését, melylyel lapunk a logel-ö vid kl lapok 
közé soroztatott, ezutánra is minél inkább kiérde-
melni. 

T. előfizetőink  és t. munkatársaink jóindulatu 
támogatását teljes bizalommal kéri jövőre is 

a „Nemere" szerkesztősége 

Előfizetési  feltételek  : 
jan — márczini 1 i r t 50 kr. 

jan —június :{ frt  _ k r 
ian-dreember (', frt  — k r 

Külföldre  egéí<z évre . . . . S í r t — k r . 

Az előfizetési  pénzek a .Nemere* kiadó-

hivatalának P o l l á k M ó r könyvnyomdájába 

Scpni-Szentgyörgyre kiildei.dők 

föSSp"  Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megujtluni,  miután  felesleges  példányokat  nem nyo-
mtattathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

RlldnpcSt, 1878. december 14. 
n—. Végre a magyar delegációnális ellenzék 

is megkezdhette Andrássy-ellenes harcát. Foly a 
szóharc a delegáció üléstermében s a magyar köz-
vélemény figyelve  hallgatja a szónokok beszédeit, 
hahogy értesülhetne, hogy hát voltaképen mi job-
bal, hasznosabbal lehetne helyettesíteni Andrássy 
politikáját, melyet magáénak vall a Tisza-ko-imány 
s a magyar országgyűlés többsége. 

Hanem hát fájdalom  I szó van ugyan elég, de 
értelem kevés, sok nagyképű beszédre rámondható 
az aesopi mondás: „quanta species sed cerebrum 
non habét." Az világosan kivehető, hogy a szabad-
elvű párt mint pártolja Andrássy politikáját, de a 
delegációkban képviselve levő egyesült ellenzék-
nek kimagyarázhatlanok utjai s homályosak céljai. 

Mi, a liberális párt, Audrássy politikáját he-
lyeseljük, mert monarchiánk s hazánk jövendő biz-
tonsága és épsége tekintetéből megakadályozan. 
dónak tartunk minden ezeket fenyegető  uj állam-
alakulást a Keleten, az európai nagyhatalmak be-
leegyezésével, Oroszország békés belenyugvásával, 
vagy ha ez utóbbi nem lehet, minden erőnk kifej-
tésével és a szövetséges nagyhatalmak segítségé-
vel. Ez utat adta a berlini szerződés, melyet An-
drássy politikája hozott létre egy hatalmas angol-
osztrák-magyar érdekszövetség lehetővé tételével 
együtt. 

Nagy az izgatás monarchia- s országszerte e 
politika ellen. Ez izgatás osztrák ellenzéki s ma-
gyar szélsőbali szempontból indul ki. 

Az osztrák ellenzék egy része helyesli e poli-
tikát s csak Andrássyt s benne a magyar befolyást 
akarja megbuktatni. Másik része a teljes paftsivi-
tást követeli: visszatérni az előre tett lépésből s 
azt mondani: mi nem törődünk avval, orosz vagy 
török uralkodik-e a Balkán félszigeten,  — északi s 
déli határainkat az orosz körülfogja-e,  vagy nem. 
Ha már megtámad bennünket, védjük magunkat a 
hogy tudjuk s ha nem tudjuk, hát hadd hulljon a 
monarchia szét alkatrészeire. Ausztria német tar-
tományai akkor Németországba kebeleztetnek s az 
óhajtandó sors. Magyarország meg ha szétdarabol-
tatik is, nem vesz azért el a magyarság. De hát a 
e szomorú vég még messze lehet, addig mi finan-
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E z ü s t e s ö *) 

— R a j z . -
Irta MÉMETH IGNÁC. 

Az öreg asszonyság künt járt kelt kis kertjé-
ben s fejcsóválgatva  nézegette a sárguló lankatag 
plántákat, a hernyó-ette egresbokrokat s kedvet 
len tekintete meg akadt olykor a virágágyakon is, 
melyek bizony elég szomorú látványnyal szolgál-
tak, annak dacára, hogy kora reggel naphanyat-
láskor ugyancsak hordatta s maga is hordja a vi-
zet Ilonka kisasszony. 

Szép, árnyas, madárdalos kis kert volt az a 
Getemériék kertje máskor ; a ház alól lenyúlt egész 
a kis patak partjáig, melynek füzesei  vidám cin-
kéknek adtak hűvös, rejtett tanyát. Az utat benne 
rózsafák  szegélyezték végig, a k'eresztutakat egres-
és ribiszkebokrok ; itt-ott derék gyümölcsfák  éle-
tük virá. jában, s közepén egy hatalmas vadgesz-
tenyefa  széles törzsével, pompás lombozatú koro-
nájával; egész üdülés volt alatta üldögélni a tör-
zsét körülkerülő fapadon,  mely az istenben boldo 
gult Gélemén ur kezemunkája'lévén, az ő elhunyta 
után is legkedvencebb nyughelye volt igy nyár 
időn it az öreg asszonyságnak s kis unokájának, 
a már eladóvá falvirult  Ilona kisasszonyuak. 

*) Ezen szépen irt rajzot Németh Ignácz .Elbeszélések ét 
Rajról' titnii, pár nap múlva megjeleni nifivébűl  köiöljttk sierzJ 
izivcsíí-ge folytan  mutatványul. K mutatvány magában is kezesié-
get Ilyujt, logy az olvasóközönség nem fogja  melutlanra paz»-
rolni a pártolását. A mü ára, mint egyik számunkbau is említők. 
1 frt.  Megrendelhető Jiiídapestcn Kocsi Sindo- könyvnyomda-
tulajdonosnál. Jól esik nekünk egy ily müvet ajánlanunk, mely 
valóban megérdemli, hogy e e y kis irodalmi nyereségnek tekin-

Szerk. 

E pompás fa  alól ugy alkonyat felé  máskor 
oly öröm gyönyörködni a kertben, annak zöldelé-
sén, virágozásán s a méhek zsongásában, a terjengő 
illatban ; egyes csalogány fészkelt  az almafán  s 
néhány sárgarigó járt át a szomszéd parkból ven-
dégnek s igy madárdal is volt elég, vidám cinkék 
csíesergése, rigó szeszélyes füttye  s fülemile  szo-
morít csattogása. 

De most, mióta a jó isten mintha csak kiapasz-
totta volna az égi vizek forrásait,  mintha csak 
száműzte volna a hűvös árnynyal, üde harmattal 
szolgáló felhőket.  Május vége felé  járt az idő s eső 
még nem volt. Minden hajnalon mel-gebb mosoly-
lyal kelt a nap s az epedő falevelek,  odalankadó 
kis virágok hiába simultak gyújtó sugarai elé, nem 
érleltek azok esőt számukra, sőt csakhamar elül-
dözték a harmatot is, mely egyedüli éltetője volt 
ifjú  életüknek. A nap mind magasabbra szállt az 
égen s mind nagyobb forróságot  küldött a földre 
s folyton  pirosabb felhők  közé vetette nyugvóra 
Agyát. A hűvösség csak bujdosott egy darabig a 
bokrok közt, a gyümölcsfák  alatt, de az irgalmat-
lan nap mindenünnét elüldözte, tüzes sugaraival 
nyilazva utána; csak a vadgesztenye sürü lombjai 
közt s védő árnyában tudott menhelyet találni. — 
Igy aztán a bokrok hervadtak, a fák  sárgultak, a 
virágok lankadtak, a madirkák a szomszád park 
sűrűibe menekültek. Fogyott a kertből a virágil-
lat, fogyott  a madárdal; csak a galagonya piros 
virágai mosolyogt k még a patakpartról a vad-
gesztenye hüs rejteke felé  s csak a cinke füttyen-
tett egyet egyet hintázó fészkéből  a füzes  körül. 

Gelemérné asszonyság képe mind jobban el-
komorult, a mint ujabb meg ujabb jelei mutatkoz-
tak a szárazság pusztításának. A gyümölcsfák  vi-
rágait a hernyó rágja, szép egreseit a bogár pusz-
títja, a kápusztaplántákat megverte a ragya. Még 

a rózsabimbókat sem kiméli a csúf  féreg,  pedig a 
kis lánynak azok képeznék most legfőbb  örömeit. 

Az idő délután négy óra felé  járt s az ég va-
kítón ragyogott, a nap tikkasztóan sütött; a légy 
nem mozdult, a fák  levelei elhalva csügtek alá, — 
semmi nesze, semmi mozgalma a vidám tavasznak, 
csak olykor hallatszott a kerítés sovány árnyéká-
ban lihegve szundító kutyák felvonitása.  Vakító 
fényű  láthatár, melyet azonban szűkre szabott az 
országútról s a megrepedezett földről  felszálló  por-
gomolyok szürkés sárga függönyzete. 

Az öreg asszonyság lejebb vonta köanyü fej-
kendőjét s ernyőjének elégtelen védelme alatt a 
gesztenyefa  árnyékos padja felé  tartott. Boszus s 
borongós gondolatok foglalták  el egészen. Fordult 
világ ez I Tavasz kiveti sarkából a telet, nyár fog-
lalja el a tavasz helyét, szárazság fojtja  a gyara-
podást, eső teszi tönkre az érést, a földre  pazarolt 
munka veszendő, ügyes-bajos, aggodalmas az élet. 
Elvénült már a világ . . . milyen volt csak az ő le-
ánykorában is I Nem is bánja már, ha megőszült a 
haja s teljesedik évei száma . . . 

Szerencse, hogy közel ért a gesztenyefához 
s annak árnya alól dal ütötte meg fülét,  mert ki 
tudja, milyen szomorúvá lettek volna még az öreg-
asszony gondolatai. De meghallotta kis unokájá-
jának, ennek a csicsergő madárnak a szavát $ egy-
szerre mosoly szállt szemeibe. 

Ott ült a kis lány, hátra dőlve a vén fa  tör-
zséhez s kis kezeit ölébe eresztve. Ábrándos sze-
mei félig  lehunyva merengtek a kezei közt tartott 
nyílt levélen, fehér  arcán a szűzies hamvu pír s a 
piros mosoly küzdik szelíd harcukat a szépség el-
sőségéért s e bűvös küzdelmet kék szemeinek édes 
világa derengé be. Selymes szőke hajából homlo-
kára egy fürt  szabadult, melylyel vidám játékot 
űzött a gesztenyefa  sürü levelei közt rejtőzködő 

JjjSÜr* Mai számunkhoz van mellékelve.a „Magyar Lapok" uj politikai napilap előfizetési  felhívása. 



ciáinkat rendezhetjük, garasainkat élére verhetjük 
hitelünket megszilárdithatjuk. Azért semmi akció, 
hanem teljes passivitás. 

Bizony ez érthető politika nagyon. Andrássy-
val a magyar befolyást  megbuktatván, felderülhet 
az annyi osztrák sziv által titkon ohajtott central 
parlament, mig másrészt ha osztrák szempontból 
kárhoztathatók is a nagy Németország felé  s an-
dalgó osztrák patrióták, német honfiérzés  szempont-
jából kimenthető az : a német vér sem válik vízzé. 
De hát van ennek bökkenője is. Ha egy monar-
chia képviselete azt érezteti a külfölddel,  hogy or-
szága fennállhatásában  nem bizik s hogy e fennál-
lás rá nézve közönyös, bizony akkor nem fog  an-
nak sikerülni soha a pénzügyek rendezése. Azzal 
csak bukására adja ki a jelszót. Teherrel jár ugyan 
az akció, de a lemondás — az bukással jár. 

A magyar szélsőbal keleti politikája, — mely 
e delegációban képviselve saját emberei által nincs 
— evvel homlokegyenest ellenkezik s az Oroszor-
szág elleni nyilt s hatalmas s mielőbbi fegyveres 
föllépést  követeli. 

Csakhogy hát minden mástól eltekintve a szél-
sőbali izgatásra épen most az idő a legkedvezőt-
lenebb. Most már a berlini szerződés megvan, ha 
azt Oroszország is végrehajtja kötelessége szerint, 
akkor az európai béke meg van mentve, érdekünk 
megóva s Oroszország terjeszkedése ellen korlát 
van tolva, s igy ama szerződés tervezői hálára ér-
demesek. — Ha pedig Oroszország nem teljesiti a 
kongresszus pontjaiban rárótt kötelességeket, ak-
kos jön el az idő, hogy arra a szerződéses hatal-
mak első sorban monarchiánk fegyverrel  is kény-
szerítsék s monarchiánk e feladattal  nem fog  elszi-
getelve állani; de ha magára lenne is hagyva, — 
biztosak lehetünk, hogy meg teszünk óva e har-
cunkban egy más hatalom általi megtámadtatástól. 

A szélsőbal e berlini szerződést akarja szét-
tépni rögtön, kivonni a Balkánfélszigetről  csapata-
inkat s Oroszországot rögtön kényszerltni Törökor-
szág felett  vivott előnyeinek feladására. 

Persze, a magyar emberelőtt népszerű eszme 
a gyűlölt orosz elleni háború, lehet, mert az izga-
tók elmulasztották felvilágosítani  egy ily háború 
áldozatairól. A krimi háború alatt csak figyelő  ál-
lást foglaltunk  s az 550 millió forintba  s 50 ezer 
emberünkbe került, kik fagy  s typhus miatt hul-
lottak el dicstelenül. Oroszországnak a mostani há. 
boruja kétezermillió rubelbe s 120 ezer katonájába 
került, s elgondolhatjuk, hogy egy hasonló háború 
nekünk is hasonló áldozatokba kerülne s hogy ak-
kor nem pár hadtestet, de az egész hadsereg hon-
védséget kellene mozgósitni s nem néhány, de va-
lemennyi megyének kellene forspontot  szolgáltatni 
s a véráldozat legnagyobb része épen a magyar 
fajt  sujtaaná. — Ha a magyar nép ezeket meggon-
dolja, bizony alig tudná szavazatának többségét a 
szélsőbali falnak  rohanó politikára. 

De hát végre ez is érthető politika. Veszélyes 
ugyan, de legalább egyenes és őszinte. 

Azonban még nem akadt ember, ki határozot-
tan meg tudná mondani, hogy mit akar az egye-
sült ellenzék, a mely pedig a nagy szót viszi a de-
legációban. 

szellőcske. Ajkairól dal szólt, félig  érzett, félig  ön-
tudatlan. 

— Ej, ej, hát igy dolgozunk kis lány? A var-
rónak a földön  van a helye ? — szólt az öreg ma-
ma, a mint meglátta a gesztenyefa  alatt ünneplő 
csendéletet, s szelíd arca komolyságot iparkodott 
erőltetni vonásaira. 

A kis lány felrezzent  merengéséből. Nagyra 
nyilt kék szemei zavarodva keresték a varrást, 
mely csakugyan a pad mellett a gyepen hevert; 
felkapta,  a padra tette s egyik kezét a levéllel kö-
ténykéje alá rejtve, az öreg asszonyság elé szaladt, 
megölelte s nevetés közt összevisszacsókolta, bár-
mily ellenállásra talált is. 

— Eredj, te kis lusta! 
— No ne haragudjék, kis öregmama 1 lássa, 

majd minden kész s a mi kevés hátra van, kitelik 
az időből, hisz oly hosszú az még. Jöjjön inkább, 
üljön mellém, igy ni! — s az öreg asszonyságot 
maga mellé vonta a padra s folyton  hamisan, je 
lentősen mosolygott arcába. 

Az öregmama nevetett egy kicsit, aztán tré-
fásan  vigasztalta unokáját a hosszú idő miatt: majd 
csak eltelik az, — folytonos  munka közt gyorsan 
megy az, ki tudja, nem jő e meg nagyon is hamar, 
ha i!y szorgalmas lesz máskor is a kis leány — s 
aztán szemei kitévedtek a leégett kertbe s gondo-
latai ismét csak előbbi nyomukba tértek vissza. 

— Rémitő szárazság ! Nem lesz kertünkben 
semmi, se plánta, se virág 1 

— Jó az isten ! S aztán nekem van is már vi-
rágom, — nevetett Ilonka, szemeit olykor hamisan 

Ez egyesült hitűek nem vallják magukénak 
sem az osztrák ellenzék sem a magyar szélsőbal 
keleti politikáját, hanem azért mindegyiknek ér-
veit használja a liberális párt álláspontja ellen. Ezt 
elkárhoztatják teljesen s nem törődnek vele, hogy 
honnét veszik az argumentumot Ítéletük megálla-
pítására, hanem ha arról van szó, hogy mit tegyünk 
tehát Andrássy politikájának helyébe, akkor hall-
gatnak bölcsen, s beszélnek a pdlitikai rosz idő-
járásról s vádolják azért Andrássyt 

Ily yiszonyok kőzt a liberális pártnak ninrs 
oka elhagyni a külpolitikában eddigi álláspontján, 
mely valamennyi párit közt a legóvatosabb, áldo-
zatkimélő s amellett jövőnk érdekeink szem elöl 
nem tévesztő. S ha akadnak ls kebelében, kik a 
követett külpolitika miarti aggodalmaikat e párt-
ból történt kilépéssel documentálták, a liberális 
párt azért nem abdicalhat, mert az ő programmja 
positiv s ellenfelei  közül egy résznek, a szélsőbal-
nak faltörő  programmja van, az egyesült ellenzék-
nek pedig sem ilyen sincs, egyéb az Andrássy-
kárhoztatásnál. S igy bizonyos, hogy Andrássy po 
litikája diadalra jut a delegációban s országgyűlé-
sen egyaránt. 

A delegációból. 
A magyar delegáció dec. 13-án délelőtti ülé-

sében Andrássy és Apponyi grófokon  kivül, még 
R o m á n Miron, b. E i á t h Ferenc és id. S z ö -
gyény László urak szólaltak fel,  és pedig mint-
hárman a többség javaslatának védelmére. Az igaz 
meggyőződés melegsége és józan megfontolás  len-
gette át mint három szónok beszédét, kik közül 
S z ö g y é n y ur — politikai életünk e kivá'ó ve-
teránja — nagy hatással hí/átkozott Deák Ferenc-
nek a keleti kérdés felől  táplált nézeteire ; F i á t h 
báró pedig igen helyesen „kényszerűség parancsol-
ta elővigyázati rendszabálynak" jellemezte az ok-
kupációt. 

A két szónokon kivül R o m á n Miron ur köl-
tötte fel  a delegáció érdeklődését. A kivételes ál-
láspont, melyet e román főpap,  mint ilyen, a ma-
gyar törvényhozásban elfoglal,  különös érdeket 
kölcsönzött nyilatkozatának. Ugy állitotta oda az 
okkupációt, mint eszközt a „nagy-szerb" álmok 
meg hiusitására, — külpolitikánk céljának az orosz 
terjeszkedés veszélyének elháritását tekinti, s e 
célra szükségesnek tartja Viddin-nek hatalmunk-
ba vételét. E fejtegetései,  valr rtint a sajnálat alak-
jában kifejezett  megrovása Romániának a mult há-
borúban követett politikája felett  — tán nem fog-
nak hatás nélkül elhangzani fajrokonainál,  és si-
ettetni fogják  a napot, melyen az ország román aj-
kú lakósai is öntudatára jutnak valódi érdekei-
nek és a valódi veszélynek, mely azokat fenye-
geti. 

Az esti ülésben M.skatovics horvát nyelven 
röviden fejiette  ki speciális horvát álláspontját. Ek-
kor nem lévén senki szólásra feljegyezve,  az elnök 
berekesztettnek nyilvánitot'a a vitát, és szavazást 
kisértett meg, mely azonban a határozatképesség-
re szükséges szám hiányán hajótörést szenvedett. 
Időközben nemcsak szavazók érkeztek, de szóno-
kok is; és az elnök az ellenzék megjegyzései előtt 
meghajolva a vita berekesztésére vonatkozó kije-
lentését a gyertyavilágitás hiányossága miatt nem 
elég alaposan létrejöttnek nyilvánította, és a szó-
lásszabadság zsilipjét újra megnyitotta. — S z i l á -
g y i Dezső ur szólt ezután hosszabb ideig tisztán 
polemikus beszédben védelmezvén az ellenzék ál-
láspontját, a nélkül, hogy fejtegetéseinek  érdekes-

öreg anyja arcára vetve s levéltartó kezét minél 
feltűnőbben  eirejteni törekedve. 

— Ej, te kis pillangó! — kötekedett az öreg 
mama s fürkészőn  tekintett kis lányára. — Talán 
madár hozta virágodat ? 

— Az bizony 1 — kacagá Iluska. — Madár 
hozta, galamb hozta . . . . Szeretőmtől levelet, le-
vélben á virágot, — sugá pirba borult arccal nagy-
anyjának s édes nevetés közt összeölelte. S aztán 
kibontotta a levelet, megmutatta a benne rejlő kis 
virágcsokrot: — hát nincs nekem virágom ? — s 
boldogan mosolygott. 

Az öregmama ráncolt homlokkal iparkodott 
ellensúlyozni arcának elégedettségét. 

— Hát azt rejtegetced kötényed alatt ? Aztán 
illik az, kis boszorka, szeretőnek nevezni a vőle-
gényedet, mi? 

A kis lány nevetett: — hisz maga irja, hogy 
szeretőm lesz, ha hosszú ideig már felesége  leszek 
is — s önbizalommal mutatá levelet. 

— Jó, jó, — mosolygott fé'ig  hunyt szempil-
lái alól az öregmama és azután némi ború szállt 
arcára, — csak szeretőtök lenne a jő idő is ; ha 
igy tart a szárazság, lesül minden, semmi sem te-
rem kis örökömön, annak termését pedig kiháza 
sitásotokra szántam. 

Iluska nyakába borult. 

(Vége Itüvetkerik.) 

sége által a figyelem  kimerültségén erőt vehetett 
volna. — Utána a még szólásra jegyzettek az elő-
adóval együtt eláltak joguktól; s a külügyminisz-
ter szintén nem talált okot ujabb felszólalásra.  A 
szavazásnál a bizottság javaslata a 20 millió áta-
lány megajánlása iránt nagy többséggel elfogad-
tatott ; s ezzel a delegációk érdemleges tárgyalá-
sai ez idő szerint befejeztettek.  — A delegáció 
azonban hétfőn  délután fél  6 órakor még ülést tart; 
az osztrák delegációval szemben még fenforgó  há-
rom differenciális  pont elintézése tárgyában. 

Andrássy gról beszédéről 
irja a „N. H." : 

A külügyér nem egy ugy nevezett „nagysza-
bású" beszédet mondott külpolitikájának az egész 
vonalon vala megvédésére. Ugy látszik, a politi-
kai szónoklat e nemének müvelésére hajlama, de 
még a mint mondja, ideje sincsen. S azonkívül vi-
lágossággal exponáltnak tartja külpolitikája indo-
kait az osztrák delegációba elmondott és a mienk-
ben kiosztott beszédében. Beszéde inkább csak az 
egyes támadásoknak visszaverésére törekedett; 
habár a támadó érvekből igyekezett a fontosabba-
kat és praegnansabbakat kiválasztani. Különösen 
érdekesek voltak fejtegetései  Széc.sen grófnak  az 
okkupáció esetleges végrehajtása iránt mondott 
nézetei felett.  Nem tagadhatjuk, hogy Andrássy gr. 
ezen argumentációját igen túlnyomó erejűnek ta-
láltuk ; és hogy az egész országban kétségkívül 
nagy hatást kell gyakorolni azon határozottság-
nak, melylyel Andrássy gróf  a berlin: mandatum-
nak hivatalosan bevallott alapgondolatát — Török-
országnak uj határai közt életre képesítését és 
megóvását — a jelenre és jövőre nézve fentartja  ; 
és kimutatja, hogy e fontos  célt másféle  eljárás 
csak veszélyeztette volna. 

Nagy horderőt tulajdonítunk azon nyilatkoza-
toknak is, melyeket a külügyminiszter a f e n n -
á l l o t t három császári u. n. szövetségre nézve 
tett, kiemelvén, hogy ennek célja a keleti kérdés 
megoldása már csak azért sem lehetett, mert a 
három hatalom közül kettőnek érdekei lényeges 
ellentétben állottak. — Érdekes világos vetett a 
külügyminiszter a berlini memorandum kérdésére 
is, midőn kiemelte, hogy azon okmány lényegét tu 
tulaj donkép az képezte, hogy Oroszország túlhaj-
tó tervei ellenében, melyeket a salonichi konzul-
gyiikosság folytán  Törökország ellen irányozni 
megkísértett, monarchiánk a három hatalom java-
solt küiön intézkedése helyett az összes európai 
hatalmak megegyező eljárását igyekezett létrehoz-
ni. — Több fontos  észrevételt kellene még kie-
melnünk, különösen azt, mely Romániának a ber-
lini szerződés előtti és utáni helyzetére, s ezzel 
kapcsolatban Oroszországnak a Balkán félszigetre 
állítólag nyitva álló útjaira vonatkozott; de nem 
akarjuk megjegyzéseinket a kellő határon tul nyúj-
tani, a mint hogy azt hisszük, hogy az egész ter-
jedelmében előttünk fekvő  beszéd ezen részeinek 
kellő méltatását bátran olvasóinkra bizhatjuk. 

Nem mellőzhetjük azonban Andrássy beszédé-
nek utolsó passzusait, melyekben a külügyminisz-
ter nemcsak erélylyel, de nála szinte szokatlan 
hévvel tiltakozott az ellen, mintha az okkupáció 
a dualizmust veszélyeztethetné. A külügyminisz-
ternek a dolog lényegére nézve kétségtelenül iga-
za van: de viszont azt valószínűleg ő s.-m fogja 
tagadni, hogy a monarchiának ez okkupációban 
elvállalt uj tevékenysége, ha nem is veszélyeket, 
de nehézségeket fog  okozni a monarchia dualiszti-
kus szervezete mellett, és hogy e nehézségeknek 
helyes megoldásától függ,  hogy belőlük valódi ve-
szélyek ne származzanak, Mi egyébiránt hisszük, 
hogy ama nehézségek ilyetén megoldása egy bölcs 
belpolitikának épen nem lehetetlen feladatat  kö-
zé tartozik. 

A forrongás  Konstantinápolyban ós 
Szentpetervárott. 

Ismét háttérbe szorítják e forrongások  a kü-
lönböző diplomáciai trágyalásokról szóló híreket, 
melyeknek valóban kevés értéket tulajdoníthatni, 
midőn újból kétes, vájjon egyáltalában számithat-
ni-e bárminemű megállapodások végrehajtására, 
számithatni-e csak némileg állandó kormányra is a 
szerencsétlen Törökország fővárosában.  — Mint a 
táviratok jelentik, a konstantinápolyi zavargás nem 
csak politikai, hanem szociálista jellegű is. Véres 
összeütközések történtek a nép és katonaság között 
s habár e pillanatig a kormány még birja a hatal-
mat, az általános forradalom  kitörése és a török • 
birodalomra nézve végzetessé válható bonyodalmak 
bekövetkezése mindinkább fenyeget.  A mozgalom- ' 
ról és eddigi lefolyásáról  távirják a „P. 1.1." nak 
13-iki kelettel: 

„A mozgalom, ugy látszik, már régóta előké-
szíttetett. Ali Suavi összeesküvésének meghiusitá- ; 
sa annak idején épen nem tartotta vissza a főcin-  ' 
kosokat terveik folytatásától.  A Bosporus partján 
lévő egyik palotában sűrűn tanácskoztak az elége-
detlenek, kik közt a főváros  minden elemei képvi-
selve vannak; a főcél  a kormányban és a trónon 
eszközlendő gyökeres változás volt. Az ingatag 
mindenféle  befolyásra  hajló s e mellett gyanakodó 
Abdul Hamid szultán helyett öccsét, Resad efen-
dit akarták trónra ültetni s Resadot aztán keny-
szeritették volna, hogy valódi török nemzeti politi-
kát inauguráljon. A legutóbbi hetekben névtelen 



-

röpiratokat terjesztettek, melyekben borzasztó vá-
dakat éméltek a szultán és kegyencei, főleg  Khei-
reddin és Saifl  basák ellen, kiket az ország meg-
rontóinák neveztek. A rendőrség szorgosan kutatta 
a röpirat terjesztőit és sikerült a mozgalom néhány 
főbb  vezetőjének nyomára jutni. Midőn a szultán 
liaJ/otta, hogy öccse és sógora főintézői  a mozga-
lomnak, féktelen  haragra lobbant s azt parancsolta, 
hogy mindkettő kivégeztessék ; a miniszterek er-
ről azonban lebeszélték, mert ez által nemcsak az 
európai közvélemény ingereltetnék fel,  hanem a 
konstantinápolyi lakosság is még inkább elkeserit-
tetnék. A szultán engedett s igy Mahmud Damad 
száműzetett, Kesad pedig a régi palotában szigo-
rúan őriztetik Ugyanazon éjjel még 82 egyén fo-
gatott el, köztük nyolc basa, tiz főbb  tiszt és több 
ulema. Ilire jár, hogy a katonaság és a tengeré-
szet egy része is egyetért az összeesküvőkkel.  Di-
plomáciai körök nagyon kevéssé bíznak ugyan 
még a fentartott  külső nyugalomban s aggódnak, 
hogy a forradalom  minden pillanatban kitörhet és 
kockáztatja a béke összes érdekeit." 

Ily körülmények közt egyelőre kevés súlyt 
ektethetünk a kormánynak a hatalmakkal szemben 

kifejezett  biztosításaira és különböző üdvös terveire; 
mindenekelőtt be kell várnunk: fennállhat-e  még 
Konstantinápolyban bárminő kormány, — lehetsé-
ges e ott a végső, végzetes felbomlást  megakadá-
lyozni ! 

Szentpétervárott, habár nem oly nagy arányú, 
de szintén igen komoly jelentőségű tüntetések foly-
nak, melyekről röviden már értesültünk. Az egye-
temi ifjúság  tüntetése a trónörökös palotája előtt 
nem oly ártatlan tüntetés volt, minőnek a hivatalos 
táviratok bemutatták. Komoly jelentősége abban 
áll, hogy a „jogokat", „szabadságot", melyeket az 
orosz hivatalos politika cégül használ hóditó had-
járataiban, most már az orosz nép a maga számára 
s kezdi követelni s a mozgalom oly arányokat 
ölt, hogy elfogatások,  Szibériába való deportációk 
többé nem fojthatják  el; — neip egyesek, hanem 
százezrek kezdenek felszólalni  nem is titokban töb-
bé. A legutóbbi tüntetést, mint hitelesen jelentik, 
a jogi, orvosi és technikai egyetemek 600 hallga-
tója rendezte ; kérvényt akartak átnyújtani a trón-
örökösnek, hogy az állami intézmények a kor szel-
leméhez képest átalakitassanak. A trónörökös jó 
nak látta eltávozni a palotából s a rendőrfőnökre 
bízni a kérvény átvételét, mire az ifjúság  szabad-
ságdalok éneklése között szétoszlott. A trónörökös 
palotáját most katonaság és rendőrség őrzi, mert 
tartanak a tüntetés megújulásától. Az ifjúság  re-
volverekkel  van fölfegyverkezve  s a tömeg rokon-
szenvét birja, ugy hogy véres összecsapástól fél-
hetni. Őrjáratok cirkilnak éjjel nappal, formaszerü 
ostromállapot uralkodik s számos elfogatás  történt. 
A közel jövő megmutatja, lesz e e belzavaroknak 
befolyásuk  az orosz külpolitika békésebb fejlődé-
sére, a mit Gorcsakoft  herceg Berlinben oly tünte-
tőleg hangsúlyozott. 

* A két delegáció határozatára nézve egészen 
váratlanul egg nagy ui nehézség merült fel,  A ma-
gyar delegáció ugyanis a mint ez természetes, a 
közös hadsereg költségvetését csak azon feltétel-
lel szavazta meg, hogy az idén lejáró véderőtör-
vény fentartására  nézve előbb törvényes intézkedés 
tétessék. Az osztrák képviselőház illető bizottsága 
azonban az osztrák honvédelmi miniszternek egy 
erre vonatkozó előterjesztését kereken visszautasí-
totta s az osztrák képviselők azon nézetben van-
nak, hogy a birodalmi tanács képviselőházának 
többsége is elfogadja  azt az indítványt. A magyar 
1867, XII. t.- cikk 12. szakasza s az osztrák 1867. 
december 21. alaptörvények második szakasza 5. 
pontja értelmében a véderőre vonatkozó törvényes 
intézkedéseknek mindkét álamban azonosaknak kell 
lennie. Mihelyt az osztrák birodalmi tanács az em-
iitett törvényjavaslatot nem szavazza meg, egy 
hasonló magyartörvény sem fog  szentesitethetni* 
s a delegáció hátárzatai nem lesznek sanctionál-
hatók. (Bud. Corr.) 

* A mint a „B. C."-nek Berlinből távirják, a 
Németországgal kötött kereskedelmi szerődés, mely 
a legtöbb kedvezményt biztosító szerződésből, to-
vábbi. egy a kikészitési eljárásra, egy vámkartell-
re s a nyers len-áru forgolomra  vonatkozó egyez-
ségből áll, magyar és német nyelven állíttatott ki 
s miután kiállítása sok időt vett igénybe, Bülow 
államminiszter és gróf  Wolkenstein által csak ma 
íratott alá. 

A. csók. 
(Felolvasta Er.lélyi Károly a K.-Váíárliely  tt f  évi november 17 én 

l&rlou hangverseny alkalmával ) 
(Vége.) 

Saját keserű tapasztalásból tudhatja kiki kö-
zülünk, hogy az úgynevezett rokoni, baráti vagy 
barátnői csókoknak a mai világban mennyi értéket 
ehet és szabad tulajdonítani. 

lgsn gyakran az alattok lappangó irigység 
önzés elpalástolására szolgálnak azok, legtöbb 

esetben pedig szülő anyjok az illem vagy a szokás. 
Valódi szeretetet legfölebb  csak azon csókokban 
találunk, melyekkel a szülők gyermekeiket ezek 
szülőiket illetik. 

Egyes ritka kivételek főleg  ez utóbbi irány 

ban sajnos, még ittis léteznek. Az úgynevezett ro-
koni, baráti és barátnői csókokat, mint fattyuki 
növéseket a valódi csókoknak, mikről alább leend 
szó, legjobb ennek a táradalmi életbőlvégkép ki-
küszöbölni. 

A kezdeményezést a férfiak  e tekintetben 
megtették, a mennyiben ők már ritkán csókolóz-
nak egymással, (legfölebb  ha egykissé mélyen ta-
lalnak a pohárfenekére  tekinteni) vajha hölgyeink 
utánoznák őket! — Természetesen, nem a poháro-
zásban, hanem a csókkal való fukarkodásban. 

Ennek kettős haszna lenne: egyik az, hogy 
ah amis csókok, e megtestesült hazugságok száma 

legalább 90 |,-kal csökkenne ; másik pedig az, hogy 
a ragályos közeg egygyel kevesbülne. E tekintet-
ben velem az itt netalán jelenlevő orvos urak is 
bizonyára egyetértenek. 

Hát a vallási rajongásból vagy buzgóságbol 
eredő csókolózásokra mit mondjunk ? Egy-egy hí-
resebb búcsújáró helyre ezrenkint gyűl össze még 
távol vidékekről is a jámbor hivő nép, s ott a fe-
születeket, szentképeket sat- áhittattal sorba csó-
kolgatja. 

A vallásos cselekményeket, bármelyik hitfe-
lekezet részéről legyenek is azok, gáncsolni nem 
szoktam, az ily bucsui szentkép és feszületcsókolga-
tásokat közegészségügyi szempontból beszünteten-
dőknek tartom. — Ki merné kétségbe vonni, hogy 
ragályos kórok uralkodása idején az ily bucsui 
népcsoportulások és képcsókolgatások leghatha-
tósb terjesztői a betegség miasmáinak ? —Külön-
ben már e tárgyat szaktekintélyek elég gyakran 
megszellőztetvén, nincs miért vele hosszasabban 
foglalkoznom. 

A csókot hajdan az alázatosságra és engedel 
mességre szoktatás eszköze gyanánt is használták 
. főleg  a zsenge nemzedéknél az iskolákban. 

Hogy példáért messze ne menjek : nekem is 
volt egy érdemes tanítóm, aki valahányszar valami 
köztünk támadt differencia  miatt letérdeltetett s az 
után helyemre bocsátott, mindig megcsókoltatá ve-
lem a földet;  vagy ha valami csinyt követtem el, 
vagy ha föladatommal  hátrálékban maradtam : a 
kiszabott büntetést soha sem engedte el a nélkül, 
hogy a vesszőt velem meg ne csókoltatta volna. 
Képzelhelni, hogy volt is tekintélye előttem — 
nem a tanítónak, hanem a vesszőnek. — így vol-
tunk vele mindnyájan. — Soha sem tudtunk reá 
máskép, mint tisztelettel párosult félelemmel  pillan-
tani ; s eltekintve ama jelentéktelen körülménytől, 
hogy a tanitó úrra, háta mögött furcsánál  furcsább 
grimaceókat vágtunk, s kertjéből a gyümölcsöt né-
ha-néha elodábbitottuk : közöttünk minden rendén 
volt. — Vájjon ki merné azt állítani, hogy e tanitó 
nem korrekt és eredménydus eljárást követett ?— 
I.átniváló tehát, hogy e közmondás : „A bottal haj-
tott eb soha sem fog  nyulat," merőben alaptalan. 
— Ezt bizonyítja azon angol képviselő esete is 
(neve hirtelen nem jut eszembe), a ki a parlament-
ben elejtett némely illetlen, sértő kifejezései  miatt 
arra Ítéltetvén, hogy a háztól térden állva bocsá-
natot kérjen és az általa megsértetekkel békecsó-
kat váltson : ezt azonnal habozás nélkül megcsele-
kedte ; csupán ennyit mondott, midőn térdiről le-
verte a port: „Ejnye, be piszkos a ház !" 

E kitérés után térjünk vissza tárgyunkhoz, 
és lássuk már valahára a valódi csókot is! — Ki 
ne tudná, hogy ez a szerelmi csók ? — Ennek elem-
zésébe azonban nem bocsátkozom, minthogy nem 
érzek magamban arra elegendő bátorságot. 

Tért engedek tehát tisztelt hallgatóim egy 
részénél az élénk phantasiának, más részénél pedig 
az édes visszaemlékezéseknek. Csupán annyit jegy-
zek meg, hogy a szerelmi csókok nagyon édesek le-
hetnek ; ezt látszanak bizonyitni a költők „bíbor 
ajkad édméze." „hadd szívjam ki édes lelkét csó-
kommal" s több efféle  kifejezései  is. — Persze, az 
édességben fokozatok  vannak az érzelem mélysége 
és a csók neme szerint. — Igen, mert a szerelmi 
csóknak is több neme van. — Lássunk csak né-
hányat : 

Az aracsók; ez csak bevezetés, és útravaló a 
házas élet paradicsomába; annyit jetent, hogy: foly-
tatása következik. 

A lopott és rabolt csók; mindkettő születni 
szokott a szerelmesek közötti pajzán enyelgés köz-
ben s ritka eset, hogy egy kis érdekes perpatvar 
ne kövesse, mely után azonban csakhamar édes bé-
ke köttetik és rendesen meg is pecsételtetik. 

A tiltott csók. — Dóczi — ha jól emlékszem 
— a t̂ mondja, hogy nem is csók, ha tiltva nincs. 
— Ha ez áll, akkor annak is állania kell, hogy a 
tiltott csók legédesebb, legmézesebb. — Ámde tud-
juk, hogy a méz bizonyos szerek behatása követ-
keztében vegyileg bomlást szenved, azaz megsa-
vanyodik ; tanúsítja ezt az is, hogy ha mézet eszünk 
mindig bizonyos savanyu utó iz marad vissza szá-
junkban. —Éppen igy áll a dolog a tiltott csókkal 
is ; minél édesebb, mikor élvezzük, bizonyos körül-
mények folytán  annál keserűbb következményei 
lehetnek, sőt igen gyakran vannak is A tiltott 
csók rendkívüli édességét legelvitázhatatlanabbul 
bizonyltja az, miszerint mindnyájan tadjuk, hogy 
keserű utóize van, mégis törekszünk utánna. — Meg 
van irva; „Nitimur in vetitum." 

Hogy tisztelt hallgatóim becses türelmével 
vissza ne éljek, a csóknak még csak egy neméről 
szóiandok, s ez a — judáscsók. — Mint már neve 
is mutatja, árulást jelent, s czélja legtöbbszőr az, 
hogy a szegény férjek  feje  holmi természetellenes 
dísszel láttassék el a kedves házibarát közreműkö-

désével. — Hogy e czél a legtöbb esetben el ÍG 
kéretik, azt mondanom is fölösleges.  — A dísz fel 
rakatik, és a jámbor férj  boldog együgyüségében 
nyugodtan éli napjait; sőt ha neje néha-néha egy-
egy csókot nyom bajusza alá a házibarát jelenlété-
ben, büszkén tekint erre, mintha mondani akarná : 
látod, mily nagyon szeret engem az én kedves kis 
feleségem!  Pedig sokkal okosabban tenné a boldog-
talan, ha a házi barát helyett a szemben lévő tü-
körbe tekintene; onnét észrevehetné ama sokat 
mondó kacsintást, mit kedves párja a hőséges há-
zibaráttal cserélt, s ilykép fölfödözhetné  a saját 
homlokán ékeskedő gyönyörű fejdíszt  is, mit már 
eddig mindenki látott, csupán egyedül neki nem 
volt róla tudomása. 

Férjek! őrizkedjetek a házi baráttól! vagy ha 
már ilyennel megáldott beneteket a sors, legyen 
szemetek nyitva, és ne fogadjatok  el csókot annak 
jelenlétében nőtöktől soha ; mert hátha kutya van 
a kertben, s a csók nem is titeket illet, hanem csak 
bizonyos előre megállapitott jeladás a házibarát 
számára.— Addig kell óvokodni, mig a veszedelem 
be nem üt, mert azután már késő. 

Mint az eddigiekből láttuk, a csók meglehető-
sen fontos  szerepet játszik életünkben. — A csók-
nak születésünk és halálunk perczében is szerepe 
van, mert az embercsókkal születik és csókkal hal 
meg; midőn ugyanis a világra jő, az élet mentő-
jének mosolygó csókja üdvözli; midőn pedig kimú-
lik, a halál fagyos  csókja zárja le ajkait. 

Nemde tisztelt hallgatóim! a hol a halálról 
van szó, ott már közel szokott lenni a vég ? Nó, 
igy hát én is eljutottam a végére unalmas fecse-
gésemnek. — Most tehát nincs egyéb hátra, mint 
hogy bucsut vegyek. — Hála az égnek, azon meg-
nyugtató tudattal tehetem ezt, hogy igéretemet 
beváltottam; persze, csak ugy, a hogy ; de vájjon 
én vagyok-e az oka, ha nem adák másként az is-
tenek? 

Kegyes elnézésünkre számítva, magamat szi-
ves emlékükbe ajánlom ! 

L E G Ú J A B B . 
Olaszországgal a vámtariffa  szerződésünk 

megliiusul. 
Az osztrák delegátióval ujabb nehézség van, 

az újoncokat az osztrák parlamenti bizottság nem 
oly alakban szavazza meg, mint m; ; a közös bud-
get conformis  határozat alapján lehet. 

Schmidt bolgár pénzügyért a bolgárok aka-
dályozzák működésében. 

Róma, deo. 14. Cairoli lemondott a kabinet 
alakításról mivel a kamarai pártok részéről uj ellen-
szenv jelei merültek föl  ellene. Cairoli a király 
előtt Farini kamarai elnököt igen alkalmasnak 
mondá kabinet alakításra, de Farini elutasitá ez 
ajánlatot. A király azután az egyes pártok felei-
vel értekezett s ez értekezletek következtében 
D e p r e t i s t bízta meg kabinet alakítással. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Révay Lajos, sepsi-szentgyörgyi ref.  lelkész ur 

f.  hó 15-én tartá beköszöntő beszédét. A közönség 
ez ünnepélyes aktusra zsúfolásig  megtölté a temp-
lomot. Nagy Péter püspök ur személyesen nem jö-
hetvén el, C s i s z é r G á b o r esperes urat bízta 
meg a beigtatással. Az esperes ur igen szép, mag-
vas tartalmú beszédet mondott, melyen meglátszott 
a tudományos egyháziasság. Utána felállott  R é -
v a y u r. A meglepő kedves kathe drai alak lát-
ható kellemes benyomással volt a közönségre. 
Egy szivreható ima után megkezdé egyházi beszé-
dét, melynek alapeszméjét a békesség képezte. A 
gyönyörűen kidolgozott mü, közben élénk hason-
latokkal, az életből vett megkapó példákkal foly-
tonosan lekétve tartá a figyelmet.  Megemlékezett 
beszédében városunk közmivelődési intézeteiről is 
oly melegséggel, minőt csak egy öncéljához a lel-
kesedésigragaszkodó protestáns lelkésztől várhatni. 
Szép csengő, érzésteljes hangja ünnepélyesen rez-
gett át a templomon s a bár kissé hosszú beszéd 
minden egyes szava a velők mélyéig hatott. Emel-
te az ünnepélyességet három váró si dalárda is, 
melyek felváltva  zengtek alkalmi darabokat az 
egyes közök alatt. Délben a programul szerint dísz-
ebéd volt a Blaskó József  vendéglőjében, hol poha-
rak ürittettek Nagy Péter püspökért, Szász Károly 
min. tanácsosért, legtöbbje azonban az uj lelkészre 
mondatott, melyek közül, mint különösen sikerültet, 
a Görög István urét említjük meg. A kedélyes társa-
ság este oszlott szét. — Kivánunk szeretett lelké-
szünknek megérdemelt bol dog életet városunkban. 

— Kar&caonfát  állit fel  a sepsi-szentgyörgyi 
nőegylet városunk szegény gyermekei számára 
A karácsonfa  Sylvester estéjén a város dísztermé-
ben lesz felállítva  — ; az előkészületek buzgó nő-
egyletünk részéről már megtétettek. E célból 
lapunk utján is felhivatnak  mindazok, kik adako-
zásaikkal ez estélyt minél sikerültebbé és gazda-
gabbá kívánják tenni : szíveskedjenek, pénz-, ruha-, 
vagy eleségnemüekben adandó kegyes adományai-
kat Bogdán Andrásné egyl. alelnökhözfelküldeni. 
E szép, nemes cél érdekében fáradozó  honleánya-
ink buzgósága valóban megérdemli elismerésünk 
mellett a közönség pártfogását  is. 

— 6-ik közlemény a szövészeti iskola beren-
dezésére begyült adományokról: Lázár Mihályné ő 
nagysága 5 frt.  o. é. Szentiványi Józsefné  őnagy-
sága gyűjtőivé szerint: Szentiványi Józsefné  2 frt. 



Kis Sándorné, Szentiványi Antalné, Kádár Lajos-
né i —i frt,  Markos Andrásné, Szenyes Györgyné, 
Székely Juliánná 50—50 krt, Biró Dávidné 30 krt, 
Hajdú Andrásné, Opra Györgyné, Opra Rozália, 
Székely Anna, Váncsa Dávidné 20—20 krt. Össze-
sen 7 frt  80 kr. S.-Szentgyörgy 1878 december 
18-án. 

— Ö Felsége a belügyminisztérium vezetésé-
vel megbízott magyar minisztere előterjesztése foly-
tán gróf  Zichy Ferraris Viktor országgyűlési kép-
viselőt belügyminiszteri államtitkárrá kinevezte. 

— A m. kir. igazságügy miniszter Harmath Do-
mokos kézdi-vásárhelyi kir. járásbirósági dijnokot 
a sepsi-szentgyörgyi kir. járásbírósághoz Írnokká 
nevezte ki. 

— Egy rab öngyilkossága. Komáromból irják 
a „Debrecenének, hogy egy ottani, a várban őr-
zött rab egy őr felügyelete  alatt faedényeket  sú-
rolt a Dunapartján, s midőn dolgát elvégezte, kér-
te az őrt, engedje meg neki, hogy testét is meg-
moshassa. E kérés ellen az Őrnek nem volt kifogá-
sa, s a rab néhány lépéssel beljebb ment a Duná-
ba. Az őr ekkor rosszat sejtett, s parancsolta a 
rabnak, hogy jöjjön ki a vízből, mire az a Duna 
hullámiba vetette magát, s rögtön eltűnt a viz alatt. 
Öngyilkossági vagy szökési kísérlet volt-e tettének 
indoka, ismeretlen. 

— Meg-zökött apáca. A „Feldk. Ztg"-nak ir-
ják Bregenzböl, hogy ez év juliusában reggel 3 és 
4 óra közt a thalpaclii domokos-rendi apácák ko-
kolostorából egy J . . . Klára nevű apáca elszökött 
szülővárosába Bregenzbe ment, hol több hétig 
tartózkodott. Klára asszony 20 éveél tovább volt 
Thalbachban s szökésekor és azután sem tette le 
apáca-ruháját. Sem a fejedelem  asszony levele;i, 
sem pagság rábeszlései nem bírhatták rá, hogy 
visszatérjen a kolostorba. Szökése okául azt mon-
dá Klára asszony, hogy a kolostorban civódások 
fordultak  elő; a fejedelemasszony  pedig bomlottnak 
mondja őt. Másrészről azt állitják, hogy Klára asz-
szony már egy évvel ezelőtt el akarta hagyni a 
kolostort, miért is beszélt az ambergi püspökkel 
ki rá akarta birni, hogy írjon alá egy „ j e g y z ő , 
k ö n y v " - e t , mitől azonban az apáca vonakodott-

— Bankó hamisító szerzetesek. A Moszkva 
mellett levő híres Sergius-klastromban, mint Moszk-
vából irják, e hó i-én három barátot fogtak  el és 
a klastrom pénztárnokát, mivel több év óta orosz 
bankjegyek hamisításával foglalkoztak.  A bűnösö-
ket már átszállisották a moszkvai börtönbe. Nagy 
feltűnést  keltett, hogy a barátok az emiitett klast-
romtól Moszkváig és e városnak utcáin is kivont 
fegyveres  rendörök által gyalog kisértettek. 

Különc nö. Néhány nap előtt halt meg Nagy 
Szebenbeu özv. Láwathal báróné szült. K u n gróf 
nö, a ki ritka szivjósága és kiváló szellemessége 
által tűnt ki. A mult években Székely Földváron 
lakott, hol különcségeiben senki sem zavarta. A 
báróné 60 — 70 kutyát tartott, a melyeknek kü-
lön főzetett;  a mint kedveltjei sergéből valamelyik 
megbetegedett, rögtön állatorvost hivatott. A ku-
tyáknak külön temető volt szánva. — A nyolcvan 
éves matronát jobb napjaiban a házi szegények 
egész légiója ostromólta. A községben legalább 50 
— 60 gyermeknek keresztanyja volt, kikről anyai-
lag gondoskodott, ha roszul ment sorsuk. Szélhü-

dés következtében hunyt el és e hó 5*én kisérte 
tett örök nyugalomra. 

— Tessék számolni. A „B. Közlöny" a követ-
kező érdekes történetkét beszéli el: P. fiatal  föld-
birtokos Budapestről indult Arad felé  utazván, 
egyik nagyob államáson leszállott, reggelizni. So-
káig foglalkozott  a rostélyosával, ugy hogy már 
mísodikat csöngettek, mikor fizetni  akart, — Áta-
dott a pincérnek 10 frtot,  miből ez vissza akart 
adni, delátta, hegy a másik asztaltól egy másik ur 
fizetés  nélkül távozik. Először tehát attól követel-
te az étel árát, mire azoban már a harmadik csön-
getés következett. P. urnák a közt kellett válasz-
tania, hogy vagy 10 frtját  ott hagyja vagy lekésik 
a vonatról; gallérom fogta  tehát a pincért és be-
vitte a kocsiba, s ott egész higgadtan fölszolitotta: 
„Tessék szánolni." — De ideje is volt, hogy a ku-
péba ment, mert ebben a percben fütyölt  a gőzös 
és a vonat elindult. A pincér visszaadta a kijáró 
8 frt  egynehány hrajcárt és a földbirtokos  megkö-
szönvén a fáradságot,  melyet a pincér urnák oko-
zott, egész lovagiasan kifizette  az egy stáció utat, 
kérvén egyszertmind, hogy márkor neki adjon elő-
ször vissza, mert nem szeret lekésni a vonatról. 

— Szerelmi pörpatvar. Egy asszonyság elhalt 
férjének  gyakran látogatott sírjánál megismerke-
dett egy érzelmes szívű sírásóval, ki nemcsak a né-
hainak ásta volt meg örök nyughelyét, hanem an-
nak emlékét is segített eltenni a bánatos özvegy-
nek. Szerelem virága fakadt  a sírhalmon s később 
a rendez-vous-k színhelye a borús helyről az öz-
vegy vidámabb lakába tétetett át. De az asszony-
sági u g y látszik az élők iránt ép oly kevéssé őr-
zi meg a hűséget, nint a holtak iránt, s csakha-
mar talált magának uj sírásót — vagyis olyán va-
lakit, a ki mégásta sirját a temetőbeli ismerős sze-
relmi üdvének. Keserű szemrehányásokat tett |emez, 
s nem épen gyöngéd célzásokat ejtett el bizonyos 
aranygyűrűkre, melyeket imádottjának ajándéko-
zott, s melyeket most viszakivánt. Az asszonyság 
ugy vélekedett, hogy a szerelmi találkozók alkal-
mával az imádosáltal elköltött több rendbeli li 
bapecsenye és tészták fölérnek  azokkal a gyűrűk-
kel. A.sírásó — ha igaz—igénykeresettel fog  élni. 

L O T T O H U Z A S . 
Brünnben december 11-én kihuhattak kö-

vetkező számok : 13, 68, 79, 3G, S6 

Budapesten december 14-én pedig a kö-

veti ezók : 72, 88, SG, 49, 20-

Temesvári „ . • 75-5° 
Erdélyi „ . . 7 3 . 5 0 
Szőlődézmaváltsági „ . . 83.50 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 81.75 

n n n ezüstben . . 61.50 
„ aranyjáradék 62.70 

1860. államsorsjegy} 72.55 
Osztrák nemzeti bankrészvény  113.— 

„ hitelintézeti „ 783. 
Magyar hitelbank 212.25 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5.57 
Napoleond'or 9.34 
Xémet birodalmi márka 57-7° 
London 116.85 

Felelős szerkesztő: Hálik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

P I A C I Á R A K 
S.-S2 
Gyöi 
dec. 

t.- ! 
ZY 
16 

Bra 

dc-c 

•JSÓ, 

13 
frt kr. L.f!Í  _ 1 

| legszebb . . 6 130 jí 6 30 
Buza (tiszta) > közepes . . 5 50 5 bo 

1 gyöngébb . — _|l 4 80 
Buza (vegyes) — _ 4 Oo 
T 1 1 legszebb 4 — 4 10 
R o z s ] közepes - — 3 80 
k^ 1 legszebb 3 20 4 IO 

A r P a / közepes 2 — 3 70 
„ . 1 legszebb - 2 20 
" a J közepes 4 - 1 ^ 10 

20 [ 3 70 
4 80 
0 19 

Lencse 4 10 
1 1 1 40 

501 1 75 
Marhahús 28' — 40 

44 j — 44 
14! — 24 
30, — 32 

ferték-  ég vá'tó áriolyam a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén december Ifi 

Magyar aranyjáradék 84.35 
kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

H. „ 1.4-80 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73 75 
„ n v 1876. évi államkötv. . 65 50 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 98.80 
„ földtehermentesitési  kötvény . 79 25 

Hirdetmény, 
Bodok község birtokossága korcsmárlá:i 

joo-a az 1879 évi jntviár 1 töl az 1879 évi de-
cember 31-ik napjáig folyó  évi december 22^.k 
napján délelőtti 9 órakor a község házánál ár-
verés utján ki fog  adatni haszonbérbe. Az ár-
verezési feltételek  alatt'-rtnál bármikor megte-
kinthetők . . „ 

Fcroncz József, 
j _ 3 birtokosság birája 

a j á n d é k a i r a i l l á i m i g © l i l i e f e 

r nagy választékban  érkeztek 
UjK®* és rendkívül olcsó árban kaphatok -

l POLLÁK MÓR könyvkereskedésében 
w • 

1T El fogadta tnak  egyszersmind a közeledő ú jévre 
minden nyelven megjelenő f ü z e t e k r e  és hír-

lapokra előfizetések  bolti á rban . 


