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Sepsi-Szentgyörgyre küldet dó'k 

Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután  felesleges  példányokul  nem nyo-
maltalhatunk.  ""356® 

A „Nemere" kiaMUivatiilii 

Hlldnpcst, 18,9 máicius 22 
n - . A szegedi veszedelem élénk vita tár-

gyát képezte az országgyűlésen. Azt hinné az 
ember, hogy a parlament ezen alkalomból az 
egyetértés megragadó képét nynjtotta, hogy a 
pírttöredékek legalább néhány pillanatra elfe-
lejték viszongásaikat s pártcéljaikat, hogy egye-
süljenek az elpusztult város ujjá teremtésének 
elhatározásában. Hisz mig a nyomor enyhitve 
nincs, mig a pusztulás rémítő ténye egész zord-
ságában fekszik  szemünk e!'ftt,  addig bizony-
nyal nincs ideje a segélyre annyira szükséges 
egyetértést az eshetőleges hibák pártcélzatos 
fenyegetésével  meggyöngíteni Csak egyetértés 
vihet végbe nagyot szemben a pusztítís remitc 
nigy müvével 

A mint azonban kitűnt, az országgyűlés 
egy rísze, az ellenzék tudniillik, kivál'képen az 
egyesült s a pártnélküli ellenzék e nemzeti sze-
rencsétlenséget — pártértekbeli spekulációra 
akarta felhasználni.  A Szegedet ért nehéz csa-
pás álta'uk arra szemeltetett ki, hogy a kor-
mány megbuktatására eszközül szolgáljon s az 
ország minden részében támadt nagy fájdalom 
s mély részvét a Tisza-kormány elleni oppozi-
c :o javára kiaknáztassek. Az e'lenzék e roham 
támadást a Szegeden kellő mentő iniézkedések 
látszata s a gyors segély és a megsemmisült 
város mieióbbi újjáépítésének ürügye alatt kez-
dette meg A roham azonban az ellenzék hát-
rányára ütött ki, mert az a Tisza-kormány állá-
sának megerősödését idézte elö, sikerülvén a 
kormány fejének  egy hatalmas bestéd er ' s in-
dokaival a megindított izgatások éli s hegyét 
kitörni. Ha maga a kormány hozta vo na szó-
lia Szeged veszedelmét illetőleg felelősségének 
mértékét, hogy szembeszálljon az e szerencsét-
lenség al-.almából ellene indított agitációval — 
nem intézhette volna máskép .1 parlamenti vita 
lefolyását,  a hogyan az az ő ellenfelei  részéről 
eszközöltetett. 

Egyik ellenzéki töredék sem tudott más 
mentő és segítő eszközt ajánlani, — mint e r y 
parlamenti btzottság kiküldését. Az ellenzéknek 
ugy látszik minden bajra egyedüli s univerzális 
gyógyszere a bizottság-küldés Igy most is Az 
országgyűlés küldjön ki egy soktagn bizottsá-
got, mely külföldi  szakértők részvétele mellett 
vizsgálja végig a Tiszavölgyet s aztán tegyen 
javaslatot a Tisza-szabályozás és Szeged újra 
felépítése  iránt. Aki tudja, hogy milyen szokott 
lenni az ily sok l'ejü és véleményű bizottságok 
működése, tudja azt is, hogy ezek tanácsko-

zása, véleményadása és megállapodása mennyi 
idó't szokott igénybe venni s tudja azt is, hogy 
e szerint e bizottság sem lett to'na kész mü-
vével néhány hét előtt S mi lett volna e mű? 
E g y je'entés, mi ly ismét hos'zu vitákat idézett 
volna fel  az országgyűlésen s uj határozatok-
nak leintett volna szülője. S mi történt volna 
addig Szegeddel s a szélrózsa mind -n irányá-
ban s-rétszórt hontalan bujdosókkal? E kérdés 
iránt mitseni szólna', az ellenzéki indítványok, 
mintha az csak kis jelentéktelen mellékes do-
log volna Fájdalom, kai statáljuk, hogy huza-
mos az ellenzék most kifejtett  akciójában mel-
lékes dolgok is voltak azok. Főcél volt vádoló 
és vizsgáló bizottságot alkotni a kormány el-
len, ezt lé'retolni a mentés s uj>aa!aki'ás mü-
vétől s evvel hilelét az ország előtt megron-
tani, hogy Tisza mondásaként iaz az ár, mely 
Szegedet összedöntötte, döntse meg a mostani 
kormányt is « 

Tisza miniszter ügyesen s meggyőzöleg 
lépett fel  e határozati javas'atok ellen É'esen 
leleplezte azok gyengéit s gyászoló frázisokkal 
takart tendenciáját Ellene ^szólt azoknak két 
szemponíból : Szeged s a kormány szempont-
jából Szegednek most nem bizottságokra, vá-
dakra s vitákra, de gyors, nagy s koncentrált 
segélyre, tervszerű s elhatározott cselekvésre 
van szüksége. Ennek rögtön keli történni s a 
kormányt 1 indulhat ki A kormány szempont-
jából kijelenté, hogy a kormány tevékenységé-
nek megbénítását nem tiiri. inkább visszalép, 
mint gyámság a'á helyeztessék. A végrehajtó 
hatalom nem tűrhet el további kcrlá:olást A 
szabályozás is, mely egyediili mentő szer a 1 i 
sza kiáradása és katasz'rófák  ellen, azon okból 
nem eszközölhető tervszerűen s igy célravivően, 
mert a különféle  szabályozási lársulatok egy-
mástól függetlenül  nem állnak a kormány ha-
tósága alatt s intézkedéseit 'nem is vették fi-
gyelembe, mig csak a mostani katasztrófa  meg 
nem történt. 

A miniszterelnök indokolása győzött s az 
ellenzéki javaslatok óriás többséggel elvettet-
tek. A kormány számira meg van óva a be-
fo'yás  és jog, hogy a szorongatott Alföld  se-
gélyére siessen, Szegedet a víztől megszaba-
dítsa s az e* pusztult várost uj életre keltse. — 
Csak megelégedéssel konstatálhatjuk az ered-
ményt Az országgyii'és határozata megmenté 
a kormány számára a gyors akció lehetőségét 
— s gyors és eredményes segélyt biztosított a 
a szerencsétlen szegedieknek. A vitában tehát 
nemcsak a politikai józanság, de ahuinanismu; 
is elhatározó győzelmet aratott. 

* A pénzügyminiszter elrendelte, hogy a sze-
gedi pénzügyigazgatóság további intézkedésig N.-
Kikindára helyeztessek át s működését addig mig 
Szegedre ismét visszatérhet, ott folytassa. 

* A negyedéves költségvetés meghatalmazás-
nak egy hóval való meghosszabbítása iránti tör 
vényjavaslatot — tekintettel a budgettárgyalás el-
húzódására — a kormánynak már okvetlenül be 
kellett nyújtania, a mint ez a 22-iki ülésben meg 
is történt. De képviselői körökben azért kívána-
tosnak tartják, hogy a költségvetési törvény még 
e hó folytán  megalkottassék. A honvédelmi tárca 
tárgyalása 23 án volt bevéuzendő s azután az ap-
propriacionál az ellenzék által kezdeményezendő 
vita természetétől függ,  hogy a költségvetés mikor 
mehessen át a főrendekhez.  A főrendiháznak  is 
kétségkívül kell időt engedni a tárgyalásra; de ez 
ott a főrendiházat  a költségvetés ,megliírálásában 
megillető szerepénél fogva  sem szokott hosszura 
nyúlni, — ugy, hogy a költségvetés esetleg a hó 
utolsó napján törvénynyé válhatik. De épen olyan 
könnyen mez is akadhat még az előtte álló retor-
ták valamelyikén néhány napra s ezért a törvény-
hozásnak mindenesetre gondoskodnia kell arról, 

hogy a jövő hó elsején netán „törvény nélküli-' 
állapot ne keletkezzék. 

A képviselőház március 22-iki ülésében befe-
jezte az igazságügyi költségvetés tárgyalását és a 
honvédelmi költségvetésben is túlesett az átalános-
sá^okon. Kár mennyire óhajtanok is, térhiányában 
lehetetlen a tárgyalással behatóbban foglalkoznunk. 
— Pauler igazságügyminiszter kiváló beszéde az 
igazságügyi gépezet működésének a tárgyalás köz-
ben felvetett  vitás kérdéseit teljes részletességgel 
fejtegette.  A honvédelmi miniszter urnák is nyilt 
alkalma a szélbalról jövő támadásokra egy beszéd-
ben vála-^zolni, — mely érdekes felvilágosításokat 
tartalmazott a honvédség fejlődésének  mai állá-
sáról. 

Az angol kékkonyv  épen kellő időben jelent 
meg, hogy az orosz angol egyezni ínyekről szóló 
liireket elnémítsa. A diplomáciai okmányok, melye-
ket az angol kormány közrebocsátott, hivatalosan 
megerősítik az orosz politika kétszinüségéről ré-
gebben közölt tudósításokat s világosan mutatják 
azt is, hogy Beaconsfield  lord épen nem szándéko-
zik eltérni a berlini szerződéstől. Dondukov her-
i-eg kénytelen volt abbahagyni hetvenkedéseit a 
nyugati hatalmak erélyes feliepésévei  szemben s 
kétségtelen, hogy ha Európa szilárdjl összetart, a 
szentpétervári kormány ezután is meg fog  hátrálni 
a bolgár kérdésben. A „Standard" egyik levele-
zője - szemé'ves tapasztalatok alapján azt jelenti 
uiryan, hogy a berlini szerződés betűszerinti végre-
hajtása fegyveres  ellentAllásba fog  ütközni a Bal-
kán mindkét oldalán s ezt más tudósitáiok is va-
lószínűnek hiszik ; ez ellenállás azonban sem tar-
tós, sem sikeres nem lesz, mihelyt az orosz kor-
mány meggyőződik, hogy a berlini szerződés alá-
írói komolyan veszik a kongresszus határozatait, 
c.gy távirat szerint Suvalov grófnak  sikerűit erről 
a cárt meggyőzni, a mi azonban nem zárja ki va-
lószínűségét annak, hogy Oroszország ismételni 
fogja  ez irányban kísérleteit, annál inkább, mert 
alaptalanok mindazon hirek, mintha Gorcsakofi  hg 
állása meg vo'na ingatva; mint eddig, ugy most is 
Gorcsakov herc--g az orosz politika egyedüli in-
tézője. 

A mi az utóbbi időkben sokat emlegetett 
orosz-francia  viszonyokat illeti, ezekről Parisból 
jelenti a -Pol Corr.- levelezője: „Ignatiev tábor-
nok tudvalevőleg egy ideig itt tartózkodott s Niz-
zába való ntazása előtt kijelenté, hogy nem sokára 
családjával együtt visszatér. Állítják, hogy Ignatiev 
a párisi nagyköveti állást szeretné elnyerni, annál 
inkább, mert Orlov hg, hir szerint, nemsokára 
csakugyan visszavonul a diplomáciai pályáról. A 
mi az orosz francia  viszonyok.it illeti külsőleg a 
legjobb egyetértés uralkodik, ugy látszik azonban 
hogy a francia  kormány kissé gyanu»J szemmel 
kiséri Oroszország törekvéseit az angol orosz viszo-
nyok javítása ügyében, mert e két hatalom közele-
dése nem válnék hasznára Franciaország érdekeinek 
a lvözéptengeren. Fpen ez okból Franciaország" 
keleti politikája mindig egy irányban halad Angliáé-
val s az utókonferencia  tervét, mely, bár nem volt 
megemlítve Gorcsakov hg. jegyzékeiben, mégis 
kétségkívül orosz eredetű, Párisban épen nem 
fogadták  kedvezően. 

Franciaországban a szakadás, melyet a május 
19-ki miniszterek üldözésének kérdése a republi-
kánus pártok között támasztott, komoly következ-
ményekre vezethet : a kormány köreiben tagadják 
ugyan, hogy a minisztérium állása meg volna in-
gatva s hangsúlyozzák, hogy ha vannak is türel-
metlenkedök a képviselőházban, annál kevésbé ki-, 
vánja az ország maga a változást s Grévy is, ki 
eddi; tartózkodó állást foglal  el, valamint a szená-
tus. mely határozottan mérsékelt politikát kíván, 
szükség esetén hajlandók volnának föl  is oszlatni 
a képviselőházat. Mindazáltal tagadhatatlan hogy 
a bizalom a kabinet állandóságában nem igen tud 
gyökeret verni s Waddington ellen most már Gani-
bet a nevével izgatnak, Gambettát állítván fel  je-
löltül a miniszterelnökségre s egyúttal a pénzügyi 
tárcára. 

Az obisz kormány, ujabb hírek szerint, ismet 
alkudozik a Cairoli-párttal s valószínűleg látre is 
jen az egyezség olyformán.  hogy C'airoliék három 
miniszteri tárcát nyernek. Ily módon a kormány 
ismét remélhetné, hogy többségre tesz szert s ez-
zel első sorban a mult hétfőn  beterjesz ett uj vá-
lasztási törvényjavaslatot szavazza meg. K javaslat 
több po.itja érdekes újításokat tartalmaz. A cenzus 
általában leszállittatik, de különböző mértékben a 
városokban és a vidéken : a választói 1 tjstroiuot a 



gyefőnök  helyett külön bizottságok fogják  ké-
szíteni s a választó kerületsk oly nagyok lesznek 
hogy egy-egy kerület három, négy, sőt öt képvi-
selőt is választ egyszerre az úgynevezett lajstrom-
számlálás alapján; az eddigi kerületekből 2—5 osz-
tatik egy uj ke ületbe; a választó köteles sajátke-
züleg betölteni szavazólapját; a ki irni, olvasni 
nem tud, nem bir választói josrgal, úgyszintén nem 
választók a katonák, de i enis a tisztek stb. E re-
formok  által a választók száma 700,000 ről másfél 
millióra emelkednék. 

A tiszai arviz. 
Sz e g e dr ő 1 jelenlik a „P. Lloyd"-nak 21. 

kelettel: A Szeged felett  összegyűlt komor felhők 
délután a hideg, erős északkeleti szél által űzetve 
a szigetté változott városnak kétségbeesett szint 
adtak. Nyugtalanitólag hat a Szamosnak és a felső 
vidékeken a Marosnak jelentett gyors áradása. A 
déli órákban a Henrik főherceg  nevét viselő 5t-ik 
gyalog ezred, mely e hó o-i^atól itt volt és Verkl-
jan kapitány vezetése alatt a töltésfmunkálatoknál 
és az emberek mentésénél dicséretesen kitűnt, N.-
Yáradra ment, E helyett jött Temesvárról a kért 
egészségügyi osztály. A tett intézkedések dacára 
ismét 27 vaggon kenyér érkezett. Dáni főispán 
kénytelen volt a kenyérrel az állomási helyeket 
Temesvárig ellátni. Nem győzik itt eléggé magasz-
talni a mindenek fölött  szives látást, melylyel Te 
mesvár a sze, edieket fogadja.  Az asszonyok reg-
gel kávét kapnak, délben mindenik menekült há-
romféle  ételt. A nagybecskerekiek panaszkodnak, 
hogy 600-ra számítottak és csak Oo menekültet kap-
tak ellátásra. A lopás miatt elfogott  Iritz Ilermann 
egyik cinkostársa Adler Hen -ann, Zsombolyán fo-
gatott el. Talián uj szegedi szolgabíró az" összes 
szegedieket a török-kanizsai kerületbe íratta be, 
számuk; 12000—14000. A halandóság különösen a 
gyermekek közt, jelentékeny. Tallián szolgabíró 
Hertelendy főispánnal  és gr. Csekonicscsal Újsze-
geden és Szőregen népkonyhákat állíttat fel.  Sze-
geden holnap nagy irtóháboru lesz gazdátlan ku 
tyák s macskák ellen. Ma egy Kolozsi nevű tűzol-
tót a kutyák igen megmarcangoltak. — Kozarc-k 
budapesti hóhér állítólag idejött és e részben el-
öntött „Hét választódhoz címzett szállodában lakik. 
— Azt beszélik, hogy közelébb kivégzés lesz. 

A közlegkedésü^yi minisztériumhoz a követ-
kező táviratok érkeztek : 

S z e n t e s , márc. 21. Este 6 óra 14 perc. A 
bükéiiy-mindszenti társulat egész öt mértföldnyi 
hosszú töltésvonala be van karózva és gazolva, a 
felhalmozott  védelmi anyagok minden eshetőségre 
készen állanak. Stammer alispán. 

S z e g e d , tnárc. 21. éjfél  után két órakor. 
Az alföldi  vasút pályaudvarán a helyzet utolsó tu-
dósítás óta változatlan, a viz alig 20 cmterrel apadt, 
épületek lényegben sérületlenek, az állomási épü-
let melléképítményei kiigazításokat igényelnek, de 
állapotuk nem veszélyes. Élelmiszerekről kielégí-
tően van gondoskodva. 

C s o n g r á d , márc. 22. reggel 8 óra 55 perc 
24 óra óta 4 cmter apadás, tegnap estétől fogva 
ma reggelig, folytonos  szélvész van, a város északi 
részén lévő nyúltőltéseken, a szentesi országúton 
és a bődi töltésen nagyobb szakadások történtek-
több napi fáradságos  munka majdnem semmivé té-
tetett, most újra a javításokat kell foganatba  ven 
nünk, idő szeles, de veszély nincs. Just, segéd, 
mérnök. 

Z o m b or, március 22. d. e. 10 óra 40 perc. 
Zentai, ó becsei és zsablyai szolgabirákat, ugy Zenta 
város polgármesterét táviratilag utasítottam, hogy 
dereglyéket és csolnakokat requirálván, azokat a 
zsablyai révhez küldjék és ott Nikolics kormány-
biztos rendelkezésére bocsássák. Sándor, alispán 

S z e n t e s , márc 22. déli 12 óra 40 perc. Az 
éjjeli vihar a csongrádi töltésvonalat 400 öl hossz-
ban nagyon megrongálta, helyrehozásán dolgoznak, 
veszély azonban nincsen. A bőkény-mindszenti tár-
sulati gátakat fekvésüknél  fogva  ezen vihar nem 
érintette. Stammer, alispán. 

S z e g e d , márc. 22. d. 2 óra. Körtöltést ki 
egészítő alföldi  vasút vízből kiálló vonalát erős hul-
lámok folytonosan  nagyon rongálják, sőt megsem-
misíteni fenyegetik,  miért bekaróztatása okvetlenül 
szükséges : e célra a folyammérnöki  hivatalnak egy-
előre 5000 frt.  utalványozását kérem. Boros Frigyes 
— (E sürgöny folytán  5000 frt.  a megtérítés kér 
désének épségben tartása mellett azonnal kirendel-
tetett.) 

A S z e n t e s r ő l és H.-M. Vásá helyről vett 
tudósítások szerint a helyzet annyira megnyugtató 
ho^y a töltések ujabbi megszemlélése után Beíi-
cev'kir. biztos és Bodoki felügyelő  eltávozhattak, 
a vásárhelyiek számára Csabán készen tartott két 
mentő vonatnak pedig visszarendelése hozatott 
szóba 

A közlekedési minisztériumhoz a következő 
táviratok érkeztek : 

T i t e l , március 22. 7 óra 25 perc este. Dél 
óta borzasztó keleti vihar folytán  töltéseink fenn 
tartása emberi erőt meghaladó megfeszítést  igé-
nyel, azok védelmére minden lehetőt elkövetünk 
— Ezen sörgöny folytán,  miután 5000 frt  előleg 
már utalványozva volt és dereglyék és csolnakok 
nagyobb számban az alispán által már ktrendel-
ettek felhivatott  a kormánybiztos, hogy pénzt és 

V ó t nemkimélve, kövessen el mindent a veszély 

térfekvése,  a két szék enybefüzött  érdekközössége 
s ebből kifejlett  politikai, társadalmi, népnevelési 
és egészségügyi viszonyára ; továbbá hogy e vi-
dék természetes központja Baróth vásáros hely, 
hová a lejtávolabbi községből gyalog három óra 
alatt eljuthatni, mig a mostani rendezéssel a Rikán 
keresztül csak nyolc óra alatt juthat az úgyis sok 
nyomort szenvedő nép. Kiemeli, hogy a 8 mfdnyi 
távolságra levő telekkönyvvel  a nép egyáltalában 
nem boldogul s az elaprósodott birtokviszony s 
létező szegénység az igazságnak távol nagy költ-
séggel keresését lehetetleníti. — Behatóbban tár-
ír valja a kérvények egyike, miszerint a jeleni fel-
osztás tűrhető volt 1848 előtt, mig a két széknek 
külön királybirája, dulója, törvényszéke volt s min-
den ügyét Erdővidék völ yrében végezhette a nép; 
de ma, a változott viszonyok és sokféle  hivatalos 
érintkezések szük'ége ez állapotot tarthatatlannak 
jelezi. Az 1877. évi X X . törvénycikk sokféleképen 
fűzi  az özvegyektót, árvákat, gondnokokat a köz-
igazgató tisztviselőhez ; ha ezt 5 mértföldre  találja 
meg, sok ü -y a vake^et által intéztetik el, hisz 
télben vagy alkalmatlan időben sokan a Rikának 
se mernek öregség, gyengeség vagy öltönyhiány 
miatt fogni.  Az absolut kormány általi beosztást (22 
község egyesítését) jótéteménynek nevezi. Ezeken 
kivül sok megfelelő  indokot hoz fel,  de ezek fel-
sorolása nem lévén célom, ez úttal csak azon oha-
jomnak adok kifejezést:  vajha megértenék a nép 
szavát azok is és meg-s/ámák szenvedését, kik 
idáig e célja megvalósításában akadályozzák s a 
kérelmezőkkel vállvetve az egyesítést mielőbb be-
fejezéséhez  juttatni törekednének. Az erdövidékiek 
mozgalmát jogosultnak találom s azon reményem-
nek adok kifejezést,  hogy Háromszék törvényha-
tóságának 1878 junius havában tartott gyűléséből 
az országgyűléshez ajánlólag fejterjesztett  hasonló 
kérése tárgyalása illető képviselő urak á tal eszkö-
zöltetni fog.  Hogy az erdővidékiek az egyesítést 
jól felfogott  érdekekben teszik, kitetszik abból is, 
misze int kérelmök ajánlása céljából egy három 
tagu k ü l d ö t t s é g e t szándékoznak Budapestre 
küldeni. 

elháritására, mi mellett szükség esetére tovább: 
e őleg kiutalvány-ozása helyeztetett neki kilátásba 

S z o l n o k , március 22. 7 óra 20 p. este. Dé 
vaványáról jelenti: Berettyó tátja reggel a ba la 
pusztán kiszakadt, Dévaványa határának nagyrészt 
viz alatt van, a várost védik. 200 utászt kérnek Í 
szakadás elfojtására,  különben a város el lesz önt 
ve. Rögtön intézkedést kérek. - A dévavány 
vészhir folytán  mult éjjel 200 utász indíttatott odí 
útnak és egy királyi mérnök küldetett oda. 

C s o n g r á d , március 23, 9 óra 15 p reggel 
24 óra alatt 9 ctm. apadás. A vihar által megron 
gált gátak részben helyreigazittattak ; 300 katona 
és a közerő egy harmadrésze dolgozik, holnapra 
az egész közerő ki van rendelve. A gátak és köz 
lekedési utak teljesen jókarba fognak  hozatni és 
miután a gátak mellől a viz a karózásokat majd-
nem mindenütt két méter szélességben elhagyta ; 
a védekezési munkálatok, — ha csak ismét orkán-
szerü vihar közbe nem jön, be lesznek fejezhetők. 
— C s o n g r á d , március 53. déli 12 óra 45 perc. 
A megrongált töltések többnyire rendben vannak. 
Reggeltől délig a Tisza Szegednél 2 cm., a Sza-
mos Szatmárnál 4 cmterrel apadt, — mig a Maros 
Aradnál 9 és a Fekete-Körös Gyulánál 10 cmter-
rel áradt ; a Fehér-Körös vízállása ugyancsak Gyu-
lánál változatlan maradván. 

K ü l f ö l d ö n  elsők az angolok voltak, kik 
bámulat' s rövid idő alatt roppant összegeket gyűj-
tött- k. 1 íogy érdeklődésük és részvétük irántunk 
oly nagy volt az jó részben a „Daily News" jóté-
konyságra buzdító felhívásainak  köszönhető. E lon-
doni lapnak budapessti levelezője Ms. La dor R. 
Crosse ugyanis mé a vész kitörése előtt Szeged 
re ment a Zubovich-féle  mentő bizottsá gai, s on-
nan hasábokra terjedő közleményeket küldött lap-
jának a város állapotáról, mignem a vész kitörésé-
nek jelenté ekor már oly nagy volt Londonban az 
érdeklődés Szeged sor-a iránt, hogy a „Daily News" 
szerkesztősége rendkívüli lapot adott ki délben, 
mely csupán a katasztrófára  vonatkozó hireket 
tartalmazott. Ily előzmények után szinte várni lehe-
tett az angoloknak jótékony adakozását, mely mi-
ként a mai k;>m u t a t á s á b ó 1 is látható, nem 
is maradt el s a mi ekként jó részben a közöttük 
élő derék angolna k : Mister Landor R. Crossenpk 
köszönhető. Bécsben az osztr. államvasnt igazgató 
tanácsa 22 iki ülésében io.oo.> frsot  szavazott meg 
a szegedieknek. Rómában llirsch Antal látszerész 
magyarországi eredetű, a szegediek javára aláírást 
nyritott meg. Kasselben a hírlapok felhívásokat 
tesznek közzé a szegediek érdekében ; az aláírások 
eddig szép összeget mutatnak fel. 

C s o n g r á d , március 23. Ismét egy aggályos 
és félelmes  napot es éjet éltünk át. Ismét vészé 
lyes északi szelünk volt 36 órán át, melynek kö-
vetkeztében az északi védvonal gátjai és a folyó 
partjai' temérdek helyen megszakgattattak. — Ma 
délben már megcsendesült a szél és a város 5., 6. 
tizede 500 katona segélyével igazgatják, karózzák, 
dudvázzák a megrongált védgátokat s partokat. 
Borzalmas volt az éj csendjében a hullám verését 
hallani, mintha csak több ezer malom őrlését hal-
laná a hallgató. Iszonyú e zúgás, mely mértföldek-
re hallik el. Ha e vész hamarább jön, okvetlen el-
veszünk ; de a viz már 3 láb 6 hüvelyknyit  apad-
ván, nem rombolhatott sokat, de mégis tetemes 
kárt tett. 

VIDÉKI ÉLET. 
Eidűviriék, 1679. március 21. 

Tekintetes szerkezztő ur I 
A „Pesti Napló" közelebbi számá azon örven 

detes hirt hozta, hogy Erdővidék községei egyesí-
tése iránti kérelme az orszá-.gyűléshez be lett adva 
s véleményezés végett kiadatott a kérvényi bizott-
ságnak. Erre vonatkozolag az illetők tájékozása vé-
gi tt bátor vagyok alábbi soraimnak becses lapjá-
ban kis tért kérni. Miklósvár és Bardocszék köz-
ségei 1871-től 6 kérelmet nyújtottak be a m. kir. 
kormányhoz, melyek mindenikében kellőleg indo 
kolták a két szék egyesítése szükségét, az abból 
származó hasznot, — de ennek dacára a legutóbbi 
megyei kikerekités alkalmával is meghagyattak 
régi állapotukban. Az eredménytelen kérelmezés s 
a jobblét utáni vágy arra inditák az érdekelteket, 
nogy a két szék egyesítéséért folyamodjanak  az 
országgyűléshez. Erre indító okul Miklósvár és 
Bardocszék országos képviselői programm beszé-
dében tett azon ígérete is szolgált, mely szerint 
a két szék e.yesitéséc elodázhatatlannak jelenték 
ki s ez irányban munkálni igérék. Ily körülmények 
között nem alap nélkül reménykednek az erdővi 
iékiek kérelmök sikerében, főleg  ha meghallják 
izon terjedni kezdett örvendetes hirt, — miszerint 
Jdvarhelymegye s általában a székelyföld  képvi-
selői az e yesités nehézségei, akadályai leküzdé-
sén fáradnak.  Bebizonyul egyik erdővidéki polgár 
állítása, ki n kérdésben mindik azt mondotta : „az 
idő megérleli*4. Fenniekből következtetve,  megért-
értnek tekintem az ogvesülés kérdését s nem ha 
gyom érintetlenül, miszerint ICünle József  országos 
képviselő ur jól átlátott az ügyön, midőn az imént 
mondott beszédében ugy nyilatkozott, hogy ő Er-
dövidék községei egyesítését csak elnapolva látja, 
de annak be kell következnie. Látta a jeles férfiú 
a kérelem indokait, melyből a közönség tá ékozása 
végett kivonatilag egy párt fejegyzek.  A kérvény 
904 aláírással ellátva utal Bardoc és Miklósvárszék 

Jótékony előadasok az arvizkarosul-
,,. tak javara. 
,z L 

t - Ilaiigveiscuy. — 
t Hrassö, 1879. március 20. 

Tekintetes szerkesztő ur I 
Szeged elpusztult. Ezen lesújtó hir hallatára 

1 minden honpolgár keble a mély fájdalom  érzetétől 
áthatva, bár az első szomorú benyomások lektiz-

" dése után a szerencsétlen vizkárosultak segélyére 
gondolt. Igy a brassói állami népiskolák tanuló if-

1 jusága tanítói által értesülve az országos csapásról, 
az állami népiskolák tekintetes gondnoksága ke/. • 

J deményezése folytán  sziv ^nek legnemesebb érzeté-
• bői származó felebaráti  szeretetének adott e hó 
' 18-án a „Nro. 1 " vendéglő dísztermében zene- és 
" dalestély rendezése által kifejezést,  mely ugy rész-
" leteiben, mint egészben a na y közönség tetszését 
" érdemelte ki A tiszta jövedelem 274 frt  70 krt tett, 
' mely összeget az igazgatóság folyó  hó iq-énmélt. 

Szentiványi Gyula főispán  urnák nevezett intézet 
növendékeinek nevében a szegedi árvízkárosultak 
résérze kézbesített. — A brassói állami népiskola 
életképességének és hazafias  jellemének ritka jelét 
adta feunebbi  előadása által. A négyhangu gyer-
mekkar Stark Vilmos énektanitó vezeté-se melleit 
három darabot énekelt, melyeknek mindenike a 
szorgalmas és szaka/atott tanitó érdem-.-it emelte. 
A két Vizy testvér zongora- és hegedüjátéka pe-
dig épen teljesen lekötötte a nagy közönség figyel-
mét- „Ha vége jó, minden jó", elmondhatjuk ez al-
kalommal is Millner Lenke kisasszony zongorajá-
téka a művészi tökély magaslatán állva szűnni nem 
akaró tapsvihar között háromszor ismételtetett. 
Természetesen a katonai zeneker babérjait itt is 
gazdagon gyűjtögette praczis előadásával. A br.i'sói 
állami népiskolák igazgatója nemes fáradozásaiért 
fogadja  a szülék hálás elismerését. 

Et;y atya. 

II. 
— Zenestőly — 

Hrassó, 1879. március 23. 
Hogy mennyire közös érzelme az emberiség-

nek a jótékonyság, azt a tegnap est* a szegedi ár-
vízkárosultak érdekében tartott zeneestélyen Bras-
sónak legelőkelőbb polg'árji megjelenésökk 1 elég-
gé me mutatták. Legkevésbé sem csalódtunk, midőn 
a meghívókat olvasva, arra, hogy az est élvezet-
dus legyen, elég kezességet láttunk abban, ho^y 
ez estélyt a tábornokné ő nagysága pártfogás  1 
mellett egy, a három nemzetiség előkelőbb hö'é-
gyeiből alakult bizottság rendezendi. Az estély 
nemcsak anyagilag mutat igen fényes  sikert (1300 
forint  körül), a mi valóban szép tanújele Brassó 
polgárai nemes érzületének: d ; a me jelentek oly 
művészi élvezetekben részesülhettek, a minőro ön-
ként ajánlkozó a nyilvánosság elé csak a nemes 
cél kedvéért lépő közreműködők mellett csak szá-
mitani lehetett. A második darabnál már Ilintz E. 
ur szép bariton hagja tapsot nyert a közönség ré-
széről, mely fokozottabban  hangzott Pedure k. a. 
által énekelt román nét>dal utolsó dallamánál — 



Előttem, ki román dalt ily szépen előadva még 
nem hallottam, kétszeresen meglepő volt. Beetho 
ven „Septuor" négy kézre irt müve első részét 
játszották el aztán II. Gártner és E. Scnser asszo-
nyok s most a zongora elhallgattával egy ifjú  hölgy 
lépett az emelvényre Eötvös nagy irónk költemé-
nyeivel kezében. Mély csend s figyelemmel  hall-
gatta a közönség, midőn a valóban vonzó külsejü 
hölgy Szemerjai R. k. a. Eötvös „a vár és kunyhó" 
cimü költeményét oly érzelemdusan s némelykor 
megra adó lelkesült hangon szavalta el, hogy a 
gyönyörű költemény alakjai mintegy megtestesülve 
lebegtek képezeletűnkben a teremben, s midőn az 
utolsó versszak is elhangzott, viharos tapsban tört 
ki a közönség, melyhez még a magyarul nem ér-
tők is oly készségesen csatlakoztak. T.obenweinné 
asszony énekelt egy magyar népdalt, melynek 
szépségéből azonban sokat levont a németes kiej-
tés ; de azért magyarokul tüntetőleg tapsoltunk, 
hiszen kétszeres érdeme, hojy a magyarnyelvet, 
(melyért a román püspökök oly hosszú utat meg-
teltek), birja s kedvs hangjával magyarul, habár 
idegen kiejtéssel énekel is. Végfül  mint az est hő-
sét, Szaboszlai L. k. a.-t kell megemlitenem, ki 
művészi tökélylyel kezelt hegedűjével ob- viharos 
tapsot és éljent, meg az ismétlésrei kérés saját-
szerű felkiáltásait  idézte elő. ho y csak ugy ren 
gelt bele a lég. Másodszor is kezébe vette azzal 
az igen jól álló nyugodt magatartással hegedűjét 
s minden segély nélkül részeltetett valóban müvé 
szi előadásában, melyet ismét percekig tartó taps 
követelt. — Ezután még Chopin „Scherzo" müvét 
Gártnerné asszony, Stenner Er. énekelt egy német 
dalt, és az utolsó darabot: Verdi R e q u i e m éből 
„Lacrimosa" ábrándját játszotta el Brennerbergné 
asszony, a mire kezdetét vette "az adományozott 
tárgyak kisorsolása, mely sorsjáték a tetemes be-
vétel egy igen jelentékeny részét képezi. 

Csevegliy. 

S z i n ii a z. 
Szombaton, március 22 én B é r c i Miksa ju-

talomjátékául Szigligeti Kde jeles népszínműve, a 
„Két pisztoly" adatott Az eredeti címhez újra hoz-
záragasztották : „vagy Sobri lakodalma", pedig a 
darabban épen .Sobrinak van legkevesebb szerepe. 
Meni is fogható  fel  egészen, hogy mi Tt kerül itt 
Sobri a krédóba akkor, midőn nincs egyetlen té-
nye, mely a cselekvény lefolyásár  . behatással le-
hetne, az előbbre mozdítaná, vagy kifejlődésében 
késleltetné. Az, hogy Sobri a pandúrok elől csak 
ugy tud menekülni, ha rablóiból lakodalmas népet 
alakit, vagy hogy a borbélytól frakkot  meg mel-
lényt kér, hogy az álarcos bálban megjelenhessen: 
az a Stein, vagy Bájkerti szerencsétlen esetére 
semmi befolyással  sincs, sőt még az sem eléggé 
indokolt, hogy miért kelljen Bájkertinek épen Sob-
rival jelenni meg ama végzetes bálban. Ha a da-
rab a maga eredeti valóságában adatnék elő, hi-
szem, hogy mindezekre kellő felvilágosítást  nyer-
hetnénk, de igy mindig marad egy ür, melyet a 
néző ugy tölthet be, a mint épen kedve kívánja. 
— I mi az egyes szereplőket illeti, elmondhatjuk, 
hogy azok mindent megtettek a d irab sikerülte-
ért s ha mégis a közönség unatkozott, annak oka 
a felvonások  és változások között levő boszantásig 
hosszú pauzákban keresendő. Jól alakítottak : S z a-
b ó {Bájkerti), B é r e z i (Sobri), S z a k á 11 (Stein), 
A r a d i n é (Lujza), S z a b ó n é (Bibi), B é r c i 11 é 
(Rózsi). S i m é n f a l v i  ma sokat elhagyott félszeg 
modorából s báró Szi.tfoki  szerepét dicséretesen 
o.dotia meg. N y é k i elemében vo'.t, komédiázott 
és pedig nagy buzgalommal. Többet nem kélünk 
belőle. D e á k Péter urat pedig figyelmeztetjük, 
hogy kiméije a közönséget máskor s izetlenségei-
vel, eszelős mozdulataival menjen komédiázni oda, 
l:ol országos vásárok alkalmával 5 krért szokták 
árulni az ilyen művészetet. M u r a y n é, I) e 111 é n y, 
M i s k o l c i jól megállottak szerepükben. 

Vasárnap (márc. 23-án) bérletben Csepreghy 
Ferenc „Vízözön" cimü 5 felvonásos  vígjátéka ada-
tott. Mi a darabot illeti, annak taglalatába bocsát-
kozni nem akarunk. Megtették arra észrevételü-
ket az arra hivatottak. Csak annyit jegyzünk meg, 
hogy őrizkedjék jövőre az igazgató ilyen „kiállitá 
sas" darabot színre hozni. Nem vidékre való az. 
hol sem színpad sem ruhatár nem hozzá való. A 
darabban előforduló  pár megkapó jeleneten kivül 
mi inkább a nyelvezet szépségének köszönhető, 
nincs semmi mi a néző figyelmét  leköthetné. Még 
a tündér tánc sem képes életet önteni a darabba, 
főleg  ha olyan Deák Péterféle  pásztor lábatlanko-
dik ott, hol rá épen semmi szükség sincs. E.'y pász-
tornak ki megszokta a- egyedül valóságot nem 
szabad ízetlennek, helytelennek lenni. Juhai között 
ugráljon, fintorgassa  arcát, hányja a cigánykereket 
de ha szinpadra kerül, hagyja abba a7.  egész ko 
médiát. Deák P. ugyszólva összetörte az egész da-
rabot, a közönség boszankodott s többen elakar-
tak távozni a színházból. Jól fogtik  fel  szerepü-
ket: Si m é n f a l v i  (Gábor Angyal) a kinek játé-
káról újra dicsérettel szólhatuik, csak beszélő or-
ganuma nem akar már egyszer odamódosulni, hogy 
élvezhetővé váljék. S z a k á l l (Mámor) ez úttal is 
kitűnően alakított, ezt mondhatjuk S z a b ó r ó l is. 
S z a b ó n é szépen átgondolt szereppel lép itt a kö-
zönség elé, B é r c i n é jól alakított, di n;ra volt 
egészen hangjánál, mit betegsége okozott D e-
raény (Nóé) eléggé egészséges alak volt, vala-
mint N y é k i és M i s k o l c i is. A többi szerep-

lők többé kevésbé jól fogták  fel  szerepüket. Kö-
zönség elég szép számmal. 

Hétfőn  március 24-én Ilennequin 3 felvonásos 
vígjátéka, a „Három kalap" adatott a szegedi ár-
vízkárosultak javára. A közönség sokkal cseké-
lyebbb számban jelent meg, mint a szent ügy ér-
dekében várni lehe'ett volna. De ezen ne csodál-
kozzunk, mert egy ily kis közönség mint a miénk 
elébb-utóbb kimerül, főleg  ugy hónap vége felé  s 
ilyenkor könnyen feledi  saját szükségletei mellett 
a nagyobb nyomort. 

M e g h í v á s . 
A háziipart és ipari oktatást fejlesztő  egyesü-

lét március hő 25 án tartott választmányi ülésében 
idei ápril nó 7-én d. e. 10 órakor a megye házá-
nál háziipar egyleti nagygyűlés tartása határozta-
tott el, melynek tárgvai: 

1) Titkári jelentés. 
2) A szövészeti tanműhelyről jelentés. 
3) Pénztár állásáról „ 
4) Elnök választás. 
5) A kézdi-vásárhelyi müfaragó  iskola további 

fenntartásáróli  intézkedés. 
6) Az alayszabály 17-ik szakasza értelmében 

átalános tiszt újítás. 
7) Fs végül az ápril hó 6-án tartandó választ 

mányi ülésből teendő indítványok tárgyalása. 
Ezen nagygyűlésre az egyesület t. c. tagjait 

tiszteletlel meghívjuk. 
Sepsi Sztgyörgyön, 1879. március hó 25.én. 

Potsa József,  Tarenli Endre, 
h. i. egyl. elnök. e. titkár. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Sepsi-Szeitfsryörgy  város képviselő közgyű-

lése tegnap vette tárgyalás alá a honvédelmi mi 
niszterium azon leiratát, melyben a várost e^y ka 
szárnya építésére hívja fel.  A közgyűlés örömmel 
fogadta  a miniszteri leiratot s e-jy kaszárnya épí-
tését elhatározta; a továbbiak elintézését e j y ki-
küldött bizottságra ruházta. Részünkről örvendünk, 
hogy a rég pengetett eszme valahára testet nyer ; 
egy állandó katonai laktanya sok tekintetben elő-
nyére fog  válni városunknak. Később e tárgyhoz 
rnég hozzászólunk. 

— A mozeösitott vagyontalan katonák hátra-
maradott családjai részére begyült adományokból 
a belügyminiszter 350 frtot  küldött megyénk főis-
pánjához, az altala segélyezésre ajánlott 35 család 
részére kiosztás végett. 

— Sznkítli Antal, a városunkban működő szín-
társulat kitűnő művésze s derék rendezője jutalom-
játékául szombaton a „Két árva" cimü hírhedt szín-
mű fog  adatni. Szakáll sok élvezetes estét szerzett 
közönségünknek művészies játékával s igy csak 
az érdem iránt rójuk le kötelességünket, midőn a 
kedvelt művészt közönségünk szives p rtfogásába 
ajánljuk. 

— Színházi játákend Pénteken március 28 án 
adatik ,, Aesopus, a mese királya" eredeti vigjáték 
5 felvonásban.  Irta Rák >ssy Jenő. — Szombaton, 
29 én Szakáll Antal jutalmául „Két árva", francia 
színmű 4 felvonásban.  írták D'Ennery és Cormon, 
ford.  Vezéry Ö.lön. — Vasárnap, 30 dikán közkí-
vánatra másodszor adatik „Piros bugyelláris." 

— A szörcsei tiizet illetőleg megbízható hely-
ről következő sorokat vettük : Szörcse községében 
ápril hó 13-án történt tüzeset alkalmával kárt szen-
vedett 18 gazda, elégett 13 csűr, 7 ház több gaz-
dasági épületek és takarmánynemek. Emberélet 
nem esett áldozatul, állatok nem estek a tűznek 
"martalékává. A gyújtást állítólag szörcsei Kökösi 
Sándor biztatása folytán  Nyáguj Róza 18 éves le-
ány követte el, mindkettő a kovásznai kir. járásbi 
rósághoz kísértetett be s e lenük a nyomozat fo-
lyamatba tétetett. 

— A fővárosnak  11 z ílrviz elleu megvédése. 
Szeged katasztrófája  óta a városi képviseletnek 
k váló figyelmét  vonta magára, s mint ismeretes 
Haris törvényhatósági bizottság, tag indítványt is 
tett e tárgyban, mely a közgyűlés által a középit-
ési bizottság sürgős Jelintézése s véleménye alá 
bocsitatott, hogy enek alapján a főváros  az érdem-
leges akciót megkezdje. A középitési bizottság 
2i kén rendkívüli ülést tartó t ez ügyben, melyen 
Gerloczy elnök megemlítvén a 79-iki árviz óta az 
árviz ellen tett intézkedéseket, jelezte, hogy a 
város még ne.11 készíttette el egészen a Filatori-
gátat Ó Budin, a belvárosi lépcsőzetes rakpart 
fölemelését,  s a Duna medrének mélyítését Ercsiig. 
Legelső dologna'i véli a bizottság Mittyus indít-
ványa értelmében a közlekedési minisztert megke-
resni az enquete-tanicskozmány végett, s az ország-
gyűléshez feliratot  intézni azon kérelemmel, hogy 
utasítsa a korminyt, minden a főváros  vész elleni 
rnigvédSse céljából szükséges intézkédéseket, a 
mennyiben a törvényhozás hozzá járulását igény-
lik, miham iráb'o törvényjavaslat alakjába önteni 
és előterjeszteni. Egyszersmind Garlóczy, Zsigmondy 
Freiszleder, Egerl, Varázsdi, Lechner az összes 
véd nüvek meívizsgálására kiküldettek. — '.Az ülés 
c t.trgy elintézése után ell y.i; nyilatkozott annak, 
ho?y a budri keserűvízforrások  közelében szemét-
lerakó hely legyen. 

— K Elekedéi Szegeddel. A fővárosban  idéző 
szegedi kii l'ittség, mint a „Pesti Napló'-'-bin ol-
vassuk, a Danagőzh tjózási társaság forgalmi  igaz-

gatóságánál i', tisztelgett, hogy a szolnok szegedi 
és a szatymáz-szegedi hajózási összeköttetés sürgős 
megnyitását kérelmezze. M e d g y a s z a y forgal 
mi igazgató ur a küldöttséget ismert előzékeny-
ségével fogadta  és kilátásba helyezte, hogy e v-
részt a szatymáz-szegedi, más részt a szolnok-szege-
di hajózási összeköttetés minél előbbi létesítése 
iránt sürgősen intézkedni fog,  mi által Szentes, 
Csongrád, Mindszent s H.-M.-Vásárnely, mely vá-
rosok most közlekedés tekintetében teljesen elzárt 
á lapotban tengenek, a közlekedés vonalába bevo 
natnának, a Szatymáz-szeged összeköttetés helyre-
állításával pépig a szeged környékbeli körülbelől 
20.000 főre  menő tanyai lakosság elzárt helyzeté 
bői megszabadulna és a bpesti-siegedi államvasút -
vonal helyreállításáig is használhatóvá válnék. 

— Szegedre küldött segélypénzek.  Szeged vá-
ros polgármestere Pálfy  Ferenc, körlevelet  inté-
zett a lapok szerkesztőségeihez, melyben megcá-
folja  azt a hírt, mintha az országban és külföldön 
gyűjtött s Szegedre küldött pénzadományok már 
most kiosztatnának. A polgármester a szegedi ha-
tóság nevében kijelenti, hogy a pénzad mányokbó!, 
azon 5C0 frton  kivül, melyet a pénzügyminiszter a 
királyadta 10.000 frtból  küldött le kiosztás végett 
Kende Kanut kormánybiztosnak, — még egy fillér 
sem osztatot ki s a pénzek a legszigorúbb kezelés 
alatt álván, kiosztásuk későbbi időkre tartatott fen. 
A közönség megnyugtatására kívánatos, hogy e 
közlemény mennél szélesebb körben elterjedjen. 

— Ur. Pálfl  Jánosnak méltán feltűnést  keltett 
50000 frtnyi  adományáról mellyel az árvízkárosultak 
segélyezéséhez járult, a „Közvélemény"  a követke-
ző adomát beszéli ei hallomás után : A 1 nemzeti 
kaszinóban egy iv volt kitéve, melyen az adakozá-
sok gyűjtettek. Tornyai Schossbergert is felszólít-
ják az aláírásra. Schossberger kezébe veszi az ivet 
és összeadja az addig begyült őszeseket. Es u^yan 
annyit irt alá, a mennyire az ő aláírásáig az összes 
adományok összege rúgott, l'álffy  gr. tanuja volt 
ezen jelenetnek s nemes versenyzéssel ig-yeke^ett 
Schossbergert „lefőzni"  Aláirt 50.000 forintot. 

— A szultán mondta. Fournier francia  nagy-
követ, mint Konstantinápolyból irják az „E" nek : 
22 ikén d. u. 2 órakor nagy gálában, fényes  kísé-
rettel ment az udvarba, az uj elnöktől nyert meg-
bízó levelét bemutatni. Ez alkalommal szóba r jött 
Ausztria és Szaloniki is, mire a szultán oda nyilat-
kozott volna, hogy nem bírja belátni azon felto'.a-
kodó rend- és csendfenntartási  okot, mert ö sem-
miféle  zavarról eddig mitseni tud, csak annyi jutott 
tudomására, hogy azon a vidéken, osztrák pénzzrl 
bujtogatnak az ő nagy sajnálkozására. Fournier 
sem tagadta ezen állitás valódiságát. Kísérete már 
este széltiben beszélt erről. 

— A helga király mint tiszteletbeli eszter-
gályos. E hó 18-án történt meg Londonban a I.ord-
mayor palotájában Lipót belga királynak az esz te-
gályos-céhbe való ünnepélyei fölvétele.  A gyüle-
kezet elnöke a l.or.l nayor volt; jelen voltak a céh 
mesterei é.s elöljárói, Viscount Bganington a király-
nő kamarása, a city aldermanjai és sheriffjei,  ugy 
sok hölgy is, köztük a Lady Mayoress és Burdés 
C'outts báróné. Lipót királyt a Lordmayor fogadta 
s odavezette székébe, rövid üdvözlő beszédet tar-
tott, s azután a céhmester megnyitotta az ünnepélyt 
A király meghalgatta a céh gyűlés márc. 6-ki 
határozatát, aláirta az alapszabályokat s teljesit-ítt t 
a szertartásos kézadást. — A céhmester azután 
kívánt naki hossru'uralkodást egy szobai egységes 
és b ildog nép fölött,  mire a király kö.szOinetet 
mondott. Örvend — mondá — a szerencsének, a 
melyben részesült s a szívélyes üdvözlésnek. Atjja 
szintén büszkeséggel nevezte magát a londoni céh 
tagjának. Nem hízeleghetek magamnak azcal, hogy 
tettem volna valamit, a mivel e megtiszteltetést 
megérdemelném, s e szives előzékenységet egy 
tagtársuk befolyásának  kell tulajdonítanom. A 
király ezzel .lady Burdett lCoustsra mutatott ki 
ki maga is disztagja a céhnek. A belga k'ríly 
céh-levele egy művésziesen faragott  elefántcsont 
hengerbe van foglalva. 

— Magyar menyecske. Nemrég e ;y Mészáros 
nevü magyar menyecskét, ki egy szentpétervári 
kollégiumi tanárhoz ment nőül, több napi iT>"sig 
ra Ítéltek, mert Kusinszky vizsgálóbírót, Zachanov 
kerületi töi-vényszéki alelnököt és Barssov lúró 
megsértette.. Mészáros asszonynak ki s ke'.ett tölte-
nie a fogsági  időt. A ig bocsátották ki azonnal 
Zaburov államügyészszel óhajtott beszélni, ki őt a 
trvszék előtt bevádolta volt. Zaburov rosszat sej-
tett és a magyar menyecskét Matussevics helye-
tesse által fogadtatá.  Ez alig jutott a szobába s 
alig hogy észre vette az államügyész helyettest, 
rögtön rá rontott, kegyetlenül arcon ütötte és fa-
legyezőjével ugyancsak kezdte ütlegelni. A megle-
pett ügyé íznek alig maradt annyi ideje, ho^v ma-
gát védelmezze és ezalatt megfutamodjék.  Az ütle-
gek olyanak voltak, hogy az államügy szobájában a 
legvezőnek csak darabjait lehetett corpus delicti 
gyanánt összeszedni. A magyar menyecskét az 
összefutott  hivatalszólgík letartozttaták és elvitték 
Ruszinov zizsgáló biró elé, ki az asszonyt ismét 
bilincsekbe vereté és bebörtönözteté. Előbb azt 
hitték, hogy Mészáros asszony örült, de az orvod 
vizsgál d kiderítette,hogy a msnyecske teljesen 
eszű, csak kissé „heves természetű." 



KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL*) 

Bortok, 1879 március 12. 
Motto: «.A legtisztább adatoknak s j u c s helye ott, 

hol a téi.yek ellenkezőt bizonyitnak » 
Széchenyi. 

(Vége.) 

Hogy a zárvizsgára kiosztottam azelőtt hetek-
kel minden egyes gy. rmeknek a feleletet  minden 
tantárgyból (talán az ön által „Párisban most mi 
történik ?" kérdésre nem tudó felelet  sugalta ezen 
állítását) az a korszerű tanredszerrel nem egyezik 
meg, az csak régen dívott szokás; miután ezen ál-
lítását ugy sem hiszi meg senki, feleletre  sem mél-
tatom. 

Személyeskedési buzgóságában még tovább 
nyargal s bübele Balázs módjára hozzá kezd ahoz 
is, a mihez ugy ért, mint Már Pál a Uoporsócsiná-
láshoz, akkor, midőn azt mondja, hogy a tizedes 
törteket tanitom, mielőtt a tanulóknak a közönsé-
ges törtekről fogalmuk  lenne. — Én e tanmenetet 
országszerte ismert tekintélyes paedagogus Mad-
zsar János dévai állami tanítóképezde igazgatójá-
tól tanultam. Különben a miniszteri tanterv is azt 
mondja : tanítandó a közönséges számokkal egytől 
ezerig, aztán fejteni  a tizedes rendszert Helyesen 
is, mert ki soha iskolába nem járt, fogalma  sem 
lehet a közönséges törtekről, annak is foglalkoznia 
kell avval, tanítván a/ életnek a tizedes rendszer-
rel) — 100 krajcár lévén forintban  s a méter-
rendszer is azon alapul. Erre nézve kénytelen va-
gyok azt felelni,  hogy jobb okosan hallgatni- mint 
. . . Azonban titkon megsúgom : nagy szegénységi 
bizonyítvány. 

Azon utatitasát pedig, hogy saját házam előtt 
sepergessem az erkölbsi szemetet, — megköszönöm 
szépen, de nem fogadhatom  el. Bárhol voltam, min-
denünnen vannak bizonyítványaim s be is merem 
azokat bárkinek és bármikor mutatni, egy sem tar-
talmaz erkölcsi szennyet. Különben nem is birok 
oly nagymérvű sepergetési tehetséggel, mint a 
tiszteletes ur, ki nemcsak háza előtt seperget, — 
hanem megsepergette, megegyengette az utat, sőt 
tán meg is porondozta egészen a káinoki unitáruis 
papiakig;. 

Meg kívánok most is azon állitásom mellett 
maradni, hogy Bodokon a községi iskolai pénztár 
kezelése évek óta nem ment tisztán s hogy a ma-
gas kormány ne rövidíttethessék, ajánlom ez ügyet 
mielőbbi tisztázás végett a tek. kir tanfelüeyelő-
s^g és npines Háromszékmegye közigazgatási bi-
zottságának ujolag becses figyelmébe. 

Bátor vagyok kijelenteni, hogy én nem harag, 
nem személyes boszuból tettem, mert nekem soha 
az iskolaszéki tagok irányában ellenszenvem nem 
volt és nincsen ; csak az igazság tisztára derítése 
végett kívántam ez ügyet a nyilvánosság terén is 
szellőztetni. Azért ha még bárkivel irat, írasson ne 
boszulihegte rágalmakat, hanem írassa tisztán a va-
lóságot. 

Végül a Bodokról eltávozásomra vonatkozó 
hatalmas ukázt rendeletileg már ki is adta a tisz-
teletes ur ? Ugyan hozzászokott ahoz, hoey Bodo-
kon az egyházmegyéből és faluból  kikergesse az 
embereket. Ne ijeszgessen ! I^en korai, halassza az 
ijesztgetéseket akkorra majd, a mikor a buza érni 
kezd. Hagyjon fel  kérem az ilyen eljárásokkal, — 
nem szép dolog. Méltóbb lenne hivatalához a ke-
resztyéni szeretet gyakorlása; hiszen a jó pásztor 
is azon igyekszik, hogy a reábizottak közül egy is 
cl ne vesszen. 

Antal Imre, 
községi tanitó. 

ÍLrték-  és  váltó-dr/oly  am a bécsi  cs kir  n yilvános 
tőzsdén  március 25 

Magyar aranyjáradék 86.20 
kincstári utalványok I. kibocsátás — . — 

» „ II. 119.60 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 77-30 
. „ „ 1876. évi államkötv. 67.50 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . 103-75 

földtehermentesitési  kötvény . . . 82.25 
Temesvári „ „ • • 78.25 
Erdélyi „ „ 76.90 
Szőlődézmaváltsági „ • • 87.-
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 84 50 

„ » n ezüstben . . 64.50 
„ aranyjáradék 64-75 

18óo. államsorsjegy 77-15 
0 ztrák nemzetiba nkrészvény 117.25 

n hitelintézeti „ . . . ' . . 7-94 
Magyar hitelbank 243-25 
Ezüst 234-25 

5 53 
9-33 

57-20 
117.20 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

L ü T T 0 il U Z A s. 
Budapesten n árciushó 22 én kihúzatlak a kő-

vetkező számok : 

52, r3, 03, 50. 85 

Űeps:-Sztgyörgyről történt eltávozásom al 
kalmával kedves kötelességemnek ismerem, 
mindazoktól, kik szives barátságukkal itt laká-
som alatt leköteleztek, e helyen is bucsut ve-
hessek. Fogadják őszinte köszönetemet rn'nd-
azon szívességért, me'ylyei engem megtisztelni 
kegyeskedtek s kérem tartsanak meg engem 
kedves emlékükben, a mint azt én is teszem. 

Sepsi-Sztgyörgy, 1879 márc. 23 án. 

Itózer ísrnácz 

*) Ezen rovat alatt megjelent közleményekért felelősséget 
vállal » S z e r ! í 

A vetOíiifTijezők  figyelmébe!!! 
A kertmivelök szives figyelmébe  v.-n sze-

rencsém ajánlani kitűnő 

kis, ültetésre való 
v e r e s h. a g y m á i m a t, 
melyekből gazdag raktáram van s olcsó áron 
bocsátom t. vevőim használatára. 

A beküldött pénzösszeg erejéig postán fo-
gom e'szalli tatni pontosan t, megrendelőimnek 

Felfér  Zsigmond 
termény üzlete Nagy-Szebenbeu 

12 — 12 (Irodája : KI. Ring-, 2. sz. a.) 

Hirdetés* 
Közhírré tétetik, miszerint folyó  hó 3i-é 

a helybeli hetivásár alkalmával 2 drb 

ki herélt állami ló 
délelőtt rí órakor a legtöbbet Ígérőnek el foj 
adatni 

Sepsi Szentgyörgy, 1879 márciushó. 

A magyar k r. méntelep-parancsnokság 

Elirnberger, 
alezredej. 

mmmmemB 
Q J - F 

Van szerencsém a t közönség szives tudo-
mására hoztii, miszerint üzletemben pontosan 
és csinosan e készítek mindennemű 

bádog-nmu kalmt, 
bádogos konyhaeszközöket fehér  és sárga réz-
ből. elvállalok épületekre csatornákat, hiju-
ablakokat, mindennemű p'.éhből készült fedele-
ket, befödőket,  nemkülönben tornyok fedését 
is pontosan igen jutányos árban és diszes ki-
állítássá' elvállalok. 

Sepsi Sztgyórgy, 1 ?•'/'!, nv.rcis.s 26-án. 
F.Uiiúli Üyörgy, 

1—3 bádogos. 

il l 
könyv- és papir-

kereskedésébeii 
hEPSI S Z T G Y Ö R G  YÖN 

gazdag raktára található 

vonaizött Ltzíötí fc®nyv«krtekf 

levélpapíroknak monogrammokkal. 

K A F H A T Ó S  OLCSÓ ÁP.3AN 

névnapi ajándékokra alkalmas 
& LBÖMÖK, 

U S 2 m v T ím 

t a r o s a k , 

mindenféle  szemüvegek, 
Íróasztalra Yiilö ckitések 

és dúsan aranyozott keretben 

OLAJLENYOM  A TV  KÉPEK 

Egyszersmind elvállalok előfizetéseket 
á h' • J ;;ett és bir.nely nyelven meg-
elenő 

FÜZETES KIADÁSOKRA 

ü-lp"' bolti árban-

" FINOM BÚTOROK! 
Becsi, pesti és brassói készítmény, 

töltött g a r n i t ú r á k 
a legújabb divat szerint készítve, a legjutányosabban vásárolhatók alulirtnál. 

PAPP FERENCZ, 
bútorgyártó Brassóban. 

Kuktára klastromi!tea 2 szam. 
E^yezersmim! értesíteni kivánotr. Háromszékmegye t. közönségét, miszerint a bn-

torvátáriók kényeimére való tekintetből 

Sepsi-Szentgyörgyöii tiókiaktavt 
állit ottani fel 
P O L L Á K MÓR könyvkereskedésében 
a ref.  kollégiumi épületben, hol a bútorok ugyanazon árban kaphatók, mint nálam. 

.9 -io_m&\m 


