nyeinek) többsége nem levén : tárcát nem vállalhatott,
a válság pedig most, a pénzügyi és külügyi helyzet
fenyegető volta miatt, különben is felette veszélyes
lenne. —
Sennyei után br. Simonyi Lajos kíméletlenül
megtámadta Tiszát s a többek között azt állította,
hogy csak a király vette komolyan a minisztérium
lemondását, ellenben Tisza komédiát űzött belőle;
mindent feláldozott s még a bankkormányzók kineveztetésének kérdésében is engedni fog.
E gyanusitó kifakadásokat a ház nagy megbotránkozással hallgatta. Tisza a maga részéről csak
rectiíicálta br. Simonyi állításait, kijelentve, hogy Simonyiban nem ismer barátjára.
Ma Simonyi Ernő fog szólani a szélsőbalról.

A népszínháznak egyik legkedvesebb női alakja
Danc Nina k. a. bucsut vesz pályájától, melyen olyan
szépen haladt. Eljött hozzá a Hymen herceg és azt
mondá neki : Jer velem. A múzsák siratták, de ő hercegsége nagyon hatalmas volt.
A kedves menyasszony, március elsején lép föl
utoljára, azután az élet színpadára indul. Ott is szeretet fogja kisérni.
Soha olyan nagyszerű bokrétát nem láttam Budapesten, mint aminő a napokban a Hatvani-utca Barkán ki volt téve. Fehér kamóliákból, vörösekkel sze
gélyezve, de olyan terjedelmű, hogy nem is emberi
kézbe valónak készült.
Pedig csak egy fiatal magyar leány kapta Gerster k. a., kit külföldön annyira magasztaltak szép
hangjáért. A bokrétát Olaszországból küldötte budaCsütörtökön Széli Bécsbe megy a kiegyezésről pesti rokonainak. A dicsőitett művésznő nemsokára
hazatér s itthon is hóditani fog művészetének.
szóló jegyzőkönyvekért és kölcsönökért.
Szerbia húszezer embert kért segélyül a háborúra Oroszországtól ; de ez megtagadta e kérelmet
A Bzkupcsinát a zimonyi Omladina háborúra
izgatja.
Oroszország elhalasztotta a háborúba való indulást, mig jegyzékére nem válaszolnak a hatalmak ;
egyúttal Lengyelországban volt hadait a déli határhoz
vonta össze.

*

*

*

érdemkeresztje ma és vasárnap a muzeura értékesebb
tárgyaival kiállítva lesz a városház nagytermében s 10
kr csekély díjért megtekinthető. Felolvas még : dr.
Szász István >a pénzről". Szavalni fognak : Jantsik
Eliz k. a. és Lukács másodéves bölcsész.
— A tiizoltó-egylet Pál István vendéglős urnák
azon szívességéért, hogy mult hóban tartott báljára
szakácsát ingyen engedte át — s ezáltal az egyletnek
mintegy 10 frt hasznot szerzett— köszönetét fejezi ki.
— Szabó Sándor, helybeli női szabó, kinél hamis egyforintosok találtattak, tegnap befogatott.
— Necrolog. K.-szt.-léleki I m e c s E l e k , nyugalmazott székelyhuszár-százados ma reggel 4 órakor
elhunyt. Béke poraira.
— A halottkémek haszna. Mult hó 2l-ére virradólag Dobolló-patakán egy fiatal nő, ki néhány hóig
kedvesével élt — halva találtatott. A holottkém a ha
lotti bizonyítvány kiállítására megjelenvén, constatálta
hogy elhunyt arcán több karcolás, nyakán több kékes,
vérömlenyes foltok láthatók. Ennek következtében az
eltemetési engedélyt megtagadta s meghagyta a férjnek, hogy azonnal orvost hozasson ki, mert ily esetekben orvosi engedély nélkül a temetés nem eszközölhető. Kérdezte, mi okozta a hirtelen halált? Mire
a férj felelte, hogy a nő szivgörcsöt kapott s kínjában haját tépte, összekarcolta arcát s végre maga magát megfojtotta. A törvényszéki kiküldött jelentés folytán kiszállván — a test felboncolása után konstatálva,
lett, hogy a nő erőszakos halállal mult ki. A nő kedvese ábrázatja, balkezén karcolásokat észleltek, ki azt
állítja, hogy e sérüléseket akkor kapta, mikor részeg
állapotában csipkebokor közé esett. Todor Dávid, kit
azon gyanú terhel, hogy a vele élő Kortán Rebekát,
ki 7 hónapos terhes volt — megfojtotta — elfogatott.
— Városi vámszedés. Kósa Dávid felső népisk.
tanitó urnái 14 tanuló számára expót főzetünk. Ezek
között van nekem két fiam. A fizetés dijában a két
gyermekért tartoztam egy Köböl búzával; ezt január
2-án bevittem. Ennek vámjáért a vámszedő urak ki
akartak a szekérből IIUZDÍ. Eleget mondtam : „vegyék
el a búzát", de mindenkép másképen akartak elégtételt venni. Végre hosszas akadékoskodás után egy goromba passussa! bocsátának el. Amint Kósa Dávid ur
által adott bizonyítványból látható, nőm folyó hó 2ü áo
egy köböl pityókát az expo-főzelékbe és nem árulni
vitte, mégis az említett vámszedők a legsértőbb kifejezések mellett s szekérről 14 kr vámba lehúzták a
pokrócot. — A városi tanácsnál hiszem, hogy fellépésemre megnyerném az elégtételt, de valamint a 14
kr vámért nem tudnám menetelem célját megtagadni,
ugy anrak visszaadatásaért restellem pert kezdeni.
Kádár Lajos.

Hatszázezer orosz áll hadilábon. Xerxesi hadsereg, de mégse rémitö.
A török számra gyöngébb, de kitartásában, elszántságában, vitézségében erösebb.
Nemsokára megkezdődik az a véres dráma,
melynek előjátéka nem rég megtörtént. Mit szól hozzá
Európa közönsége? Zsebre dugott kézzel fogják-e a
lebonyodolást nézni ? Nem szabad, de nem is lehet.
A nagyhatalmak érdekelve vannak, Nagy Péter végrendeletét nem szabad érvényesítésre juttatni, a „békés törekvésű" cár törekvéseit meg kell buktatni.
Magyarország határozott. Tudja, hogy mit fog
művelni, tudja, hogy mit kell művelnie. Ellenségeink
diadala mindig a mi vereségünk ; mi nem fogjuk enBudapesti karcolatok.
gedni a hatszázezerből álló műveletlen CBorda győzelZubovics ujabb diadala. — A magyar hírlapok harca. — Válás
mét szó nélkül.
• 6 bokréta. — Hatszázezer orosz 1
V i l á g o s sötét gyásza még mindig fáj. . . Hő— Nézzük meg Zubovios uj bravourját . . . ily Beink m e g g y i l k o l t a t á s a g o n d o l a t a m é g m i n d é g v é r e s
szavakkal kért fel egy fiatal nö vasárnap délelőtt s b o s z u r a indít.
én karomat ajánlva kikísértem a corsóra, mely telisEgyesültünk. Nem állunk magunkra Euiópában,
lég teli volt kíváncsi tömeggel.
Zubovics uszó készüléket talált fel, melylyel van már testvérünk is, kivel megbékültünk, van ifjú
erős
karunk,
van Bzent akaratunk, van szabadságunk,
most teszi a bemutató próbát. A budai dunapart is
nem rettegünk, ha azt halljuk: a hatszázezer orosz
egészen be van lepve.
Hideg és erös szél fujt, a Dunán magas hullá átlépte a Pruthot 1
Kőrösy László.
mok csapkodták egymást. Soká várakoztunk a nagyhírű lovasra, de bizony soká nem is jött. Végre a
„Hildegarde" megindult az ördögárok felé, rajta is
tömve volt a közönség; sokáig sétált föl s alá lassú
komolysággal a nagy liajó, mig Budán feltűnt ZuboKézdi-Vásárhely, 1877. febr. 26.
vics lóháton előre törtetve. A budai part telve volt
A „Nemere" folyó évi 14-ik számának „Vegyes"
apró csolnakokkal. Zubovics kíséretére egy hat tenrovatában egy közlemény jelent meg X—Z jegyek
gerészszel telt csolnak volt rendelve.
— Ignatieff terTe ázsiai Törökország feldaraA Rudas fürdő fölött lépett Zubovics a Dunába, alatt, melynek beküldője, mig egyfelől állásomat, beelszántan délcegen, mint hajdan Caesar a Rubiconba. csületemet támadja meg, másfelől alaptalan közlemé- bolására az „Augsb Alig. Ztg." szerint a következő:
nyével
a
nagyérdemű
közönség
jóhiszeműségét
félreIgnatieff egész Anatoliát orosz birtokká szeretné tenni,
Az erős hullámverés, a hideg szól, de a még hidekivéve a kintáhiai és konjai fensikokat az ozmánok
gebb fürdő roszul esett Znbovics lovának, mert eleinte vezeti s rágalmazásával botránkoztat.
Nem hallgathatom el, hogy fel ne szólaljak, s tulajdonképi hazáját, mely megmaradna ozmán fejeháromszor is VÍBSZB akart fordulni, végre megbarátkoaz igazság B becsületem védelme érdekében ne hivat- delemségnek. Angóra lenne az orosz Anatolia fővárosa;
zott az elemekkel s úszott az ár ellen.
— Az a csónak mindjárt felfordul . . . mondá kozzam hu3z évig folytatott pályámra, mely idő alatt Konstantinápoly pedig egy szabad kikötő város egy
félelemmel kedves szomszédom s ijedve nézte a je- számtalanszor találkoztam K. Vásárhely közönségének uj görög császárságban. A kurdok földje külön kitiszteletével és személyem iránt tapasztalt becsülése rályság lenne orosz fenhatóság alatt; Syriát kapná
lenetet.
— Ne féltse nagysád, néhány perc múlva Pes- eléggé indokolja, hogy hivatásomnak nem csak köte- Egyptom, mig az arabok által lakott területek államlességből, hanem emberbaráti szeretetből is eleget szövetséget képeznének.
ten vapnak.
Épen a Duna közepén voltak A tengerészek tettem. K.-Vásárhely közönsége igen jól ismeri műkö— A magyarországi árvízkárosultak felsegítécsónaka erősen föl s alá járt, mindig azt hittük: most désemet és számosan tudják bizonyítani, hogy akár sére Budapesten rendezett műipar- és régiség-kiállítás
hányszor egy fillér nélkül is eltemettem a vagyontalan jövedelmeiből gr. Zichy Pálné, Bzűletett Komis Anna
merül el.
Zubovics lova fáradni kezdett, de azért haladtak szegény ember halottját, ezekből kiindulva megvagyok grófnő, mint a bizottság elnöke, 2000 frtot küldött b.
győződve, hogy beküldő X—Z nem lehet más, mint Bornemisza János ur ö nagyméltóságához, hogy abból
még pedig pompásan.
Néhány perc muíva jóval alul a vámházon partra oly egyéniség — ki holmi mende-monda után meg- a Királyhágón innen szenvedett vizkárosultak segéindulva
csak rágalmazni akar engem légből kapott lyeztesBenek.
szállott a hős. Az óriási publikum feléje rohant, sokan elbuktak az iszonyú nagy sárban. De mindenki vádjával.
B. Bornemisza János ur ő nagyméltósága főispán
Zubovicsot akarta látni.
Mert alaptalan az, hogy a közleményben emii- mélt. Szentiványi Gyula ur által értesittetvén, hogy
Mikor már lelépett lováról s levetette áthatlan tett nő szerelem gyermekét nem akartam dij nélkül Háromszéken nagymérvű vizkárosoc'ást Közép-Ajta
öltönyét s a közönség közé lépett ezernyi éljen dör- eltemetni. Az eset ugy törtéut, hogy midőn felolvas- község szenvedett: ennek következtében ő nagyméltótam a városi tanács által kiadott szegénységi bizonyít- sága főispán ur rendelkezésére bocsátott 500 frtot a
dült fejére.
Zubovicsnak néhány rendőr utat készítve sike- ványt, és kijelentettem, hogy a gyermeket ingyen kell közép-Ajtai vizkárosultak közt leendő kiosztás végett.
rült bérkocsijáig jutnia, mindenfelől lelkes éljen ki- eltemetni — azt felelte: „nekem nem kell ingyen Mely összeg a mélt. főispán ur megbízása folytán alól
temetés," saját szavai, de azonkívül még az nap a sir irtak által következő károsultak közt lett kiosztva:
áltások fogadták.
Arcán a kimerültség legkisebb jele sem látszott, se volt kiásva és e miatt kellett másntp temetni, s
Benkő Aronné 1 frt 30 kr. Ince Mihály 22 kr.
kalapjával köszöngetve a közönséget elrobogott vele ugyan ezen menyecskének 3 év alatt 1 fi és 2 leány Csíki János 2 frt 60 kr. Szabó Mihály 43 kr. Benkő
szerelemgyermekei eltemetésök alkalmával minden dij
a bérkocsi.
András 86 kr. Répa Aron 26 kr. V'áncsa János 13
— Sohase féltsük Zubovicsot — mondottam tá- nélkül tettem a temetkezési szolgálatot.
frt. Váncsa Tódor 3 frt 4C kr. Nagy István 4 frt 33
Valóban bámulatos, hogy a rágalmat tartalmazó kr. Nagy József l frt 30 kr. Pál Klára 35 kr. Vágó
vozásunk alkalmával a hölgynek, kit most egészen
cikket békttldő nem talál hivatásához illő ténykedést, Mihály 35 kr. Benkő Aron 2 frt 14 kr. Benkő István
Bzótlanná tett az aggadalom.
— Mégis csak életkockáztató vállalat. Azután és beállít a szerkesztő úrhoz egy oly közleménynyel, 4 frt 33 kr. Kőszegi Mihály 1 frt 30 kr. Benkő Rózsi
kár is volna olyan derék és csinos lovagért, aminő mellyel egy becsületességéről ismeretes egyén nevét 2 frt 17 kr. Nagy Lajos Aron 10 frt 83 kr. Racskai
— a k.-vásárhelyi rom. kath. ugy ev. ref. polgárai Mózesné 65 kr Baló József 1 frt 32 kr. Szőes József
Zubovics.
, — Nagysád véleménye az enyém is. Boldogok által tiszteletben tartott egyént sárral kiván dobálni. 17 frt 33 kr. Oér János 16 frt 3 kr. Kisgyörgy Aron
azok a férfiak, kikért olyan sok szép nő aggódik. . .
De meg vagyok győződve, hogy rágalmazó eddig 86 kr. Kisgyörgy István 1 frt 30 kr. Kisgyörgy Mózes
Ha Zubovics tudná, . . .
már meggyőződött a vádaskodás alaptalanságáról s 22 kr. Kisgyörgy István 4 frt 33 kr. Márk Károlyné
*
jövőre óvakodni fog a sulyok eldobásától. Ennyiben 2 frt 60 kr. Benkő József 13 frt. Kövér Jánosné 8" frt
*
*
kívántam az igazság érdekében becsületem s eddigi 66 kr. Gergely János 1 frt 30 kr. Pózna János 17
Ha Jókai vagy Hegedűs vagy más vezércikket multam beszennyezni célzó cikket „beküldő" közle- frt 33 kr. Kósa Mihály é» György 4 frt 33 kr. Benkő
ir a „Hongban ma, holnap a „PeBti Napló" legko- ményére megfelelni, 3 megjegyezni, hogy meggyőződve Efraim 26 frt, Kósa József 2 frt 60 kr. Kósa Sámuel
molyabban megkezdi támadását, boncolás alá veszi a rágalom alaptalanságáról büszke vagyok emberszeTisza igéit s bő commentárral igyekszik kimutatni a retet és becsületességemről ezzel mindenkorra amúgy 1 frt 30 kr. Juon Atyim 30 frt 33 kr. Gergely György
„Ilon" politikájának és magatartásának következet- is minden alaposságot nélkülöző rágalom irátt több 2 frt 17 kr. Kovács János 4 frt 33 kr. Kisgyörgy István 1 frt 73 kr. Derzsi András 8 frt 66 kr. Nagy
lenségeit.
és további nyilatkozatot tenni.
József 17 frt 32 kr. Szép Mihály 4 frt 33 kr. Szép
De a „Hon" se enged ám. Másnap ő cáfolja a
Szigethy Domokos,
István 1 frt 30 kr. Szebeni György 2 frt 66 kr. Benkő
cáfolatot s leleplezi a régi Deák-párt politikáját s
rom. katb. kántor.
Mihály 10 frt 17 kr. Bokorka János 1 frt 8 kr. Bakó
mostani álláspontját collegájának. Ebből aztán komoly
György 2 frt 60 kr. Gergely Péter id. 8 frt 66 kr,
vita, heves tollharc fejlődik, mely az olvasóközönség
ifj 86 kr. Kovács Balázs 8 frt 66 kr. Ince József 2
keserves boszankodásával végződik.
V E G Y E S
Irt 17 kr. Inc* Lajos 2 frt 17 kr. Bedő Anna 65 kr.
Tisza másik lapja az „Ellenőr" kikel a függet— Felolvasó egyletünk e hó 4-én vasárnap Bedö István 4 frt 33 kr. Simon Ferenc 6 frt 50 kr.
len szabadelvűek lapja ellen, sőt még az „Üstökös"
tartandó eetélyére, mely igen érdekes lesz, felhívjuk Bedő Sámuel 86 kr. Kőszegi József 17 frt 32 kr.
is hadat üzent „Borszemjankónak.tf
Bedő Mihály 8 frt 66 kr. Simon István 13 frt KalaA sajtó meghasonlott. Az egyetértés megszűnt s közönségünk figyelmét. VaBady Gyula ur ez estélyen pos
József 4 frt 33 kr. Végh András 1 frt 30 kr.
az „Egyetértés" örvend. Hasztalan most már harcolni, a háromszéki Cserey-muzeum értékesebb tárgyait be- Biró György J frt 73 kr. Vágó Gergely 1 frt 73 kr.
midőn a tábornokok elvesztették a győzelmet. Meddő mutatja B Beui érdemkeresztjéről előadást tart. Bem Répa Mihály 1 frt 73 kr. FarkaB József t frt 73 kr.
küzdelem minden vitázás.
Kocsis György 8 frt 66 kr. Kalányos János 43 kr.
Mi lesz ebből 2
*) E rovat alatt megjelenő czikkekért csakis a sajtéható- Boc István 43 kr. Nagy Szép Aron 43 kr. Boe
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sággal szemben vállal felelőséget a

Szerk.

