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Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután felesleges  példányokat  nem nyo-
matlathatunk.  ""^f 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

A képviselőház elnökjelöltje. 
Nem volt még kormány — irja az >Ellen-

őr" — Magyarországon, a melynek oly nehéz 
helyzete lett volna, mint a jelen'egi kabinet-
nek. A külső és belső politikai és gazdasági 
bonyodalmak mellett ott volt egy csomó ter-
hes és kellemetlen örökség a múltból, melyek-
nel mások bűneit kellett helyrehozni, s mind-
ezekhez ott volt még anyagi mizériánk, melyet 
rendkívüli elemi csapások is fokoztak.  Ennyi 
kedvező esély kiölte az ellenzékből azt a kis 
mérsékletet is, melyet valaha tanúskor Előre 
eskomptirozta a győzelem mámorát és e má-
morában még jobban kimutatta természetét. — 
Nem volt kényes kérdés, melyet négyszer, öt-
ször ne hurcolt volna a ház elé ; nem volt bün, 
mulasztás, hiba, szerencsétlenség, vagy elemi 
csapás, melyért ne a kormányt tette volna fe-
lelőssé E kicsinyes és nyomorult látvány ép az 
ellenkező eredményre vezetett, mint rendezői 
remélték. A nemzet képviselete felocsúdott  le-
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Kétséget sem szenved az, hogy mióta emberek 
csoportosulva kezdettek lakni s élni, vallások ís 
fejlődtek,  sőt fejlődniök  kellett, mert ha a vallások-
nak alapját tekintjük, az nem egyéb, mint a ter-
mészetnek azon hatalmas sugallata, mely az ember-
nek értésére adja azt, hogy van egy fensőség,  — 
mely e'ött ő, a b ü s z k e állat eltörpül; ezen fo-
galom, akárhogy is vergődjék, minden emberben 
meg van. Ezen sugalmat az emberek idővel fejlesz-
tették és nemcsak szóval, hanem tettel is bizonyí-
tották és bizonyítják s ez a valóságos vallás, ami 
ezen tul van, az a valllások költői oldalához tar-
tozik. Hogy az ős vallások fejlődésére  s azoknak 
fejlődési  modorára is, a népeknek mivelődési foka 
s az országoknak fekvése  s é_ hajlata nem kevés 
befolyással  volt, azt könnyen átláthatjuk, ha egy 
rövid összehasonlítást teszünk az őskorból két kü 
lünbözö mivelődési fokon  álló s éghajlat alatt lakó 
nemzet vallásával. Erre talán legalkalmasabb lesz 
ha a Krisztus születése előtti 102-ik évre visszate-
kintünk s az akkori ősgörög és német hitet össze-
hasonlítjuk. Mint tudjuk, a görög nép vitéz, jóked-
vű, eszes, szerelmes, de intrikus és ravasz volt. A 
földmivelés,  kereskedés, művészet s irodalom vi-
rágzottak, az éghajlat szelid és kellemes volt A 
görög istenek is ilyenek voltak ; intriguáltak egy-
más között, sokszor összegyűltek és tanácskoztak 
az emberek sorsa fölött,  máskor lakmároztak, vagy 
ha jókedvük kerekedett, báloztak az Olympuson s 
az sem volt ritkaság, hogy a menybeli istenek le-
szállottak az égből s a szép földi  leányokkal sze-
relmeskedtek s szaporították a föld  lakóit. Az is-

thargiájából és egymást szakadatlanul követő 
diadalokra segítette a kormányt. Az ellenzék, 
oly közel céljához, tehetetlenné tette önmagát 
saját nyomorúsága és időtlensége által, s ma 
önmaga kénytelen beismerni, hogy a többség 
uralma szilárdabb, m'nt valaha Pedig a többség 
diadalainak csak elején áll még Eddig esik az 
ellenzék tehetetlenségén alapul uralma, de nem 
sokára ülni fog  az óra, midőn a történelem is 
megszólal mellette s a távol Bulgáriában és 
liuméliában a világ események hatalma is iga-
zolni fogja  a többség hazafias  józanságát s böl-
csességét és az ellenzék politikai éretlenségét 
és értelmi számbavehetetlenségét. 

Minden tárgy, mely az ülésszak elé került, 
az ellenzék vereségével végződött, még erköl-
csileg is, mert mindegyik egy ujabb bizonysá-
got szolgáltatott nem csak mindinkább fogyat-
kozó relatív számerejéról, de egyszersmind fo-
gyatkozó politikai be'átásáról is. 
Az ellenzék teljes értelmi és anyagi bankrotja 
mindazáltal sehul nem mutatkozott oly fényesen, 
mint épen az ülésszak utolsó tényénél, az e'nök-
választásnál. — A mily váratlanul érte a házat 
G h y c z y lemondása, a többség mégis rögtön 
megállapodott jelöltjében ; m : g az ellenzék any-
nyira nem tudta, mihez fogjon,  hogy halasztást 
kért s a nyilt csatát nem is merte felvenni,  — 
hanem szégyenletesen megfjtott.  Egy kétségbe 
esett ideája mégis * olt, melytói egy ideig si-
kert is igért magának. Egy párton kivüli kép-
viselőt akart jelöltül kitűzni, — de az megkö-
szönte a kétes kitüntetést S mikor aztán ön-
maguk soraiban kerestek bá for férfiút,  ki ma-
gát az ellenzék érdekében nevetségessé tegye, 
nem akadt önfeláldozó  Horatius Coc'es, ki ma-
gát a pártért kompromittálja 

A többség választása minden tekin'etben 
a legszerencsésebb volt Szlávy József  politikai 
tehetsége és jelleme tisztelet tárgyát képezik 
ellenfeh-i  előtt íb Széles műveltsége, pártatlan-
sága, nyugodt erélye és logikus gondolkozása 
meg egyenesen az elnöki tisztre praedestinál-
ják De szerencsés volt a választás más okbol 
is Az ellenzék még mindig szeret hazajáró lel-

tennők se voltak igen tartózkodók, ők sem ajan-
gottak egy ügyes szép földi  legénynyel szerelmes-
kedni ; hanem aztán itt a volt a kellemetlenség, 
hogy a menybeli asszonykák egy más becsületes 
földi  embernek a fészkébe  kakuktojásakat tojtak. 
— A német ellenben egy szegény, tudatlan, de be 
csületes ember volt; ő a zord éghajlat alatt csak 
árpát termelhetett, ebből kenyeret sütött, de leg-
inkább sört főzött,  — a vadak busa volt fő  élelmi 
cikke s a sok evés ^mellett részegeskedett is. Ha 
a németek egy jónapot akartak tölteni, összegyül-
zek egyiknél vagy másiknál, jól ettek, ittak s ha 
szokás szerint megrészegedtek, összeverekedtek s 
egyiket, vagy másikat agyonverték. Az ők isteneik 
is ilyenek voltak; ezek is össsze^yültek és tanács-
koztak, vagy lakmároztak és végtére kopolódtak. 
Az elhaltak lelkei a Walhallába (paradicsomba) ju-
tottak. Ott az erdőkben annyi volt a vad, hogy ha 
az ember nem ügyelt magára, még az orrára is 
felszöktek  ; tehát húsban nem volt hiány, az árpa-
cipó is megvolt, a ser és méhser pedig soha sem 
apadott el, mert a kutakból és patakokból bölény-
szarvakkal merítették s ugy itták azt. Ha aztán a 
fej  és gyomor jól el voltak látva, akkor harcolni 
kezdettek s egymást mind egy szálig levágták, — 
másnap pedig olyan épen s egészségesen keltek 
fel,  mintha semmi se történt volna s ekkor megint 
nekifogtak  a dolognak, a hol az előbbi nap hagy-
ták. Egy azonban feltűnő  az ős német hitben s ez 
az, hogy a német a lélek halhatatlanságát oly szi 
lárdul hitte, hogy a gazdag az ő feleslegéből  a 
szegénynek jószivvel kölcsönzött, ha a kölcsönöző 
kötelezte magát arra, hojy a másvilágon visszafi 
zeti. Be jó volna, ha most is lehetne ugy kölcsö-
nözni I Ugy hiszem, hogy ha ezt a két ős vallást 
ö s s z e h a s o n l í t j u k , — mind értelmi, mind 
hajlati, mind nemzeti különbségek eléggé ki van-

kekkel kokettirozni Alig múlik nap, melyen az 
ellenzéki sajtó ne akarná a balközép és Deák-
párt eltemetett viszá'yát csendes sírjából fel  • 
idézni. Mily nevetséges az i y erőlködés, azt 
e 'éggé mutatja egy tekintet a mai többségre, 
mely minden esetre egységesebb a szivárvány 
minden színében pompázó ellenzéknél De ha 
eddig is alapta'an volt minden oly dajkamese, 
egyenesen hülyeséggé, vagy roszakaratu kohol-
mánynyá kell válnia azon pillanattól fogva,  mi-
dőn a párt, melynek egyik vezére a kormány-
elnök Tisza Kálmán, a volt balközép feje,  má-
sik vezérének, a ház elnökének hivatalosan is 
Szlávy Józsefet,  a volt Deákpárt egyik legki-
válóbb fejét  deklarálja. Az ellenzéki sajtó félre-
beszéléseiben még ezentúl is jelentékeny szere-
pet játszhatik ez idétlen mese, de hogy legyen 
még valaki, a ki annak felüljön,  azt bátrak va-
gyunk kétségbevonni. 

Bármerre nézzünk, a többség és kormánya 
győzelmet aratott az egész vonalon és a kép-
viselőház soha nem élvezhette szünidejét nyu-
godtabban, mint épen jelenleg. Dc a szünidő 
mindazálial csak pihenő lehet uj erő gyűjtésé-
re. A veszélyek Korszaka lejárt, most jó a ne-
hézségek ideje — mondá nemrégiben Gambetta 
s ez áll hazánkról is A veszély, hogy egy ön-
magával és céljaival lisztában nem levő minden 
pözitiv gondolatot nélkülöző, egyedül a nega-
cicn kérődző politikai zagyvalék szétugraszszon 
egy nagy kompakt pártot, mely a legnehezebb 
idóden o'y  fényes  jelét adta bölcsességének és 
hazafiságának,  — ez a veszély, hála az égnek, 
elmúlt. De a nehézségeken még nem vagyunk 
tul. Az alkotás korszaka csak most következik 
s arra el lehetünk készülve, hogy az ellenzék 
itt még több akadályt fog  elénk gördíteni, — 
mert a szabadelvű párt minden ujabb hasznos 
müve egy ujabb verdikt lesz lételök jogosult-
sága ellen. 

Az ünnepi szünet tehát csak fegyvernyug-
vás legyen, — mely után ujult erővel lássunk 
munkánkhoz. 

nak fejlesztve.  Ha pedig az alapját tekintjük, hát 
ugyanazonosak, mert egyik ugy mint a másik hitt 
egy fennebbvalóságban.  — Az ezen időbea ismert 
európai népeknek tehát ezelőtt iq8i évvel megvolt 
az ő fogalmuk  szerinti vallásuk ; mindenki boldog 
volt az ő hitében s igy nem történtek sem hitza-
vargások, se rajongások. Idővel kifejlődött  a Krisz-
tus tana Palestinában és az ősvallásokat lassan-
ként háttérbe szorította, végre egészen megsemmi-
sítette azokat és maga lépett helyökbe. Ezen tan 
haladására nagy hátránynyal volt az, hogy a ta-
nító szegény és ismeretlen volt, származására néz-
ve pedig se:°mi előnynyel sem bírt, — mert ha a 
vallásalakitókat tekintjük az értelem mellett leg-
nagyobb részt egy a nemzetek előtt ismeretes és 
tekintélyes egyént találunk. Egy további hátrány 
az is volt, hogy Galileából eredett ; mert az akori 
királyságban vagyis inkább tartományban a gali-
leusok az ő egyszerűségük, elmeelfogultságuk  és 
bárdolatlanságuk miatt a nemzetnek élciapjái vol-
tak s azon időben közmondás volt, hogy „Galileá-
ból valami okosság nem eredhet"; végre nagy sze-
rencsétlenség volt az is, hogy oly korán elhalt ma-
ga a tanító, — mert mint tudjuk, c?ak halála után 
alko ták össze tanát s ez : lkalommal sok X-et csi-
náltak az U helyett. Tagadhatlanok ezen tannak 
magasztos elvei, de hányan vannak, a kik köve-
tik ? Vegyük Krisztusnak csak ezen pár szavait : 
„szeressed felebarátodat,  mint önön magadat." Eb-
ben a pár szóban az emberiségnek földi  boldog-
sága rejlik, ha ezt követnék, mindazon nyomorusá 
gok, melyek az embernek földi  létét u y elkeserí-
tik, elenyésznének. Tudom, hogy ezzel valami új-
ságot nem mondtam, — de talán annál meglepőbb 
lesz, na azt mondom, hogy mégis van egy nemzet-
töredék, mely a felebaráti  szeretetet nemkeresztény 
létére is minden alkalommal és kitelhető módon 



Gr. Károlyi Alajos beszéde, melyet a londo-
ni segélvző bizottság gyüle -.én mondott, nagy és 
méltó feltűnést  okoz a politikai vilá. ban nemcsak 
nagyfontosoigu  tartalma, hanem a pill inat miatt is 
melyet nagykövetünk választott, hogy a világnak 
tudtul acVja a t e 1 j e s e g yo t é r t é s t A n g l i a 
és A u s z t r i a - M a g y a r o r í- :•' á g k ö z ö t t . 
Méltán tekintik e nyilatkozatot mintegy válasznak 
gróf  Schweinitz szentpétervári német nagykövet 
minapi tüntető beszédéra s ha Szentpétervárott 
hangsúlyozták a változatlan barátsagot O r o s z o r -
s z á g és N é m e t o r s z á g között, Károlyi gr. 
azt hirdeti, hogy az azon érdekek és célok kap-
csa, melyjjmonarchiánk és Anglia közt fennáll,  s me-
lyet Andrássy gróf  személyes érintkezése Beacons-
field  és Salisbury lordokkal még inkább megerő-
sitett, [szintoly változhatatlan szövetséget képez. 
— Ez egyetértes most első sorban a szőnyegen 
forgó  nagy kérdésnél, a keletruméliai vegyes ok-
kupációnál nyilvánul. Mint Londonból távirják, a 
bécsi és londoni kabinetek teljesen egy vélemény-
ben vannak a megszállás szüksége iránt s közös 
erővel hatnak a portára, hogy ne ellenezze az ok-
kuciót, mely egyedüli módja a rend fentartásának 
Kelet-Ruméliában az orosjok elvonulása után, ma-
ga a porta sem a kellő pénzzel, sem haderővel 
nem rendelkezvén e czélra, Egyidejűleg azonban 
Bécsben ugy mint Londonban a leghatározottaban 
visszautasítanak minden kombi:.átlót, meiy a kon 
gresszusi hat ; ozatoknak akár betűivel, akár szel-
lemével ellenkeznék s igy szó sem lehet arról, hogy 
a porta az akcióval akár közvetve, akár közvetle-
nül kizárathatnék. A megszállás vagy egyáltalá-
ban létre nem jő, vagy európai jellegű lesz s ez 
utóbbi esetben előreláthatólag öt hatalom vesz ben-
ne részt, u- m, Anglia, Ausztria-Magyarország, 
Olaszország, Oroszország és Törökország. Hogy a 
íranczia és német kormányok nem vesznek részt, 
azt a „Pol. Corr. párisi tudósítója ujnól megerősí-
ti,. A függő  tárgyalásokat egyébiránt ápril középé-
ig befejezhetni  remélik, ugy ho.y az okkupáció 
május 3 ka, vagyis az oroszok elvonulásának napja 
előtt, végrehajtható lesz. 

A gör jg-lorök koníliktu> ügyében a hatalmak 
részéről még nem történt határozott lépés és az 
utóbbi napokban fölmerült  hirek <•• lenében Berlin • 
bői egy jól értesült levelező a következőket irja : 

„Párisi tudósítások szerint V.'addinton mos1 

foglalkozik  egy uj török görög határvonal kidől • 
gozásival, mely talán ki fogja  elégíteni a portát is 
ts Görögországot is. E hir valóbbs dnübb, mint az 
előbbiek, melyek ezúttal ismét an icipálták a té-
nyeket. A görögkörjeüvzék természetesen nem je-
lölt ki határvonalat, hanem csak a kongresszus 
megállapodásaira hivatkozik Hogy mind ez komé-
dia volna s a dolog lénye.;e a hatalmak és Görög-
ö m i g közt el volna intézve, pikáns újság hirek 
megjárja, de különben kevés hiteit érdemel. A por-
ta által b-gutóbb ajánlott határ meghagyja Török-
országnak Prevesa, Arta, Volo, Janiba, Larissa 
városait s igy nagyon messze esik a kongresszus 
által javasolt vonaltól; megegyen *•:< azonban ez 
irányban a hatalmak közt nem jöu létre. Musurus 
basa ki jelenté Londonban, hogy T 11 r ö k o r s z á g 

teljesitik, s ezek nem mások, mint a pársik vagy 
geberek, melyek vallásukra nézve tüzimádók. Le-
gyen szabad erről az üldözött nemzeitörcdékről 
egy kevéssé terjedelmesebben szólani. Ezek a pár-
sik per: ák, de a zoroaster vagy lerdus vallást, az 
ős persa hitet — > em tagadták meg, midőn e ész 
Persia a mohamedán hitre áttért. Ezért őket Per-
Mában évszázadokon át üldözték, mire ők 250000-
ren Bombaiba és környékére kivándoroltak, 5000-
ren még visszamaradtak Persiában. Ezek a pársik 
csendesek, engedelmesek és sz rgalmasok, több 
városokban, de leginkább Bombaiban laknak s a 
kereskedéssel foglalkoznak.  — A hol ők vannak, 
nemcsak hogy mindenkivel vallás és nemzeti kü-
lönbség nélkül a legbarátságosabban élnek, hanem 
a mellett a mivelődést, anyagi jólétet és kereske-
dést, a mennyiben tőlük kitelik, sőt áldozatokkal 
előmozdítják. Igy épített egy pars saját költségén 
Bombaiban egy kórházat, hol 200 beteg vallás és 
nemzeti különbség nélkül ingyen gyógyittatik. — 
Nem elég az, hogy az épület magában egyike a 
legszebbekne Bombaiban, hanem a mellett min-
dennel is bőven kell ellátva lenni, mert 600000 frt 
ba került. Továbbá ugvanezrn modorban közkölt-
sé itettek a pársik e.<y gymnáziumot, egy nőnövel-
dót, a szegényeknek egy menházat, és mind ezen 
intézetek, melyek száz meg százezerekbe kerültek, 
nemzeti és valláskülönbség nélkül leginkább sze-
gény sorsuaktól és ingyen használtatnak. Hol tem-
plomot, mosét, pagodát (indus templom) vagj" ma-

házat építenek, egypár száz forinti  1 is adakoz-
nak, a nélkül, I10 y kérnék. A vaspályák Indiában 
csak a pársik hozzájárulásával mentek annyira, a 
mint most vannak. A kormány egy hidat akart 
építtetni a közlekedés előmozdítására, de nem le 
vén elegendő pénz, várakozott. A pí.rsik megtud-
ván ezt, ajánlkoztak, hagy a hiányt kamat nélkül 
kölcsönözik, ha az építést reájuk bízzák, mi meg 

is történt. Ok rövid idő alatt egy kemény és szép 
hida;, d j a Viszabott árnál drágábbat építtettek. 
A kormány a felesleges  kiadást nem téritette meg 
mit a pársik nt.-m .s követeltek, mert ők a közjóért 
áldoztak. 

(F0I5 tatása köv elke?ik ) 

s e m m i k ö r ü l m é n y e k k ö z t s e m f o g  le-
m o n d a n i J a m i n á r ó l ; az angol kormány ezt 
alkalmasint tudatta a többi hatalmakkal s a tárgya-
lások befejezése  alighanem még jó ideig váratni 
fog  magára. Egyéb iránt nem volna szabad elfelej-
tenni hogy a z i g a z i e l l e n t é t e kérdésben 
nem i s a g ö r ö g ö k é s a s z l á v o k közt for^ 
fenn  és közöttük lesz előbb-utóbb elintézendő" 

Fmnczinországban a szenátus legutóbbi hatá-
rozat \ után pilanatnyi szünet állt be a republiká-
nus pártok viszálkodásában, de ez aligha fog  so-
káig tartani, s a támadások Waddington kormá-
nya ellen többé-kevésbbé nciltan folyton  folvnak. 
Mint a „Pol- Corr:" nek jelentik, G a m b c t t a azt 
hiresztelteti barátai által, hogy ő nem idegen a 
kormányiépéstől, de az ű órája még nem érkezett 
meg ; nagyon kíváncsiak tehát, mikor üt az ű órá-
ja, mert ha azt várja, mig a radikálisok jutnak 
túlsúlyra, akkor elkésik, mert a radikálisoknak ő 
nem kell többé. Leginkább elterjedt az a nézet, 
hogy a Köztársaság elnökségére aspirál Grévy után. 

A német szövetségfaiiftcs  tegnap tárgyalta és 
elfogadta  az uj vámtarifat,  mely fölött  a birodalmi 
gyüiés húsvét u án fog  határozni. Az ujtarifa-ter-
vezett főbb  tételei előttünk fekszenek  s megfelel-
nek a már előre érkezett tudósításoknak ; az ipar-
cikkek legtöbbjére magas beviteli vám van kivet-
ve és vám alá esnek a n y e r s t e r m é n y e k i s 
melyek Magyarország k i v i t c- l é b e n fontos  sze-
repet játszanak. — Berlini tudósítások szerint Bis-
arck herceg bizton számit az uj tarifa  elfogadására, 

A macedóniai bolgár lázadas. 
Szalonikiból jelentik a „Pol. Corr."-nek márc. 

22 éröl: A macedóniai török parancsnokság Sza-
lih basának, hivatalos adatok szerint 40 zászlóalj 
áll rendelkezésére, ami azonban összesen csak mint-
egy 18—20 ezer ember. E haderő sikeres támadó 
működésre nem elégséges. A hadügyminisztérium 
terve szerint ugyanis Neln k Nevrokop és Gümürd-
ziua stratégiailag fontos  iielysé. ek működési kö-
zéppontokká volnának teendők, mely célra már e 
három helységbe 10—15.000 ember volna szüksé-
ges. Továbbá nagyszámú fontos  közlekedési vona-
lat kel! védelmezni, s főkép  a melniki kerületet 
fedezn  , a mire szinten mintegy 10.000 ember szük-
séges. E számokból kitűnik, hogy S aliliz basának 
az erősítések megérkezéseiyr védelmi állásban kell 
maradni Eközben a népfelkelést  szervezi, s a„Sa-
lun"-ban a vilajet-kormány hivatalos lapjában fel-
szólítja a mohamedánokat a „rablók" üldözésére és 
megsemisitésére, a minek a következménye termé-
szetesen az lesz, hogy ártatlan és békés bolgárok 
is szenvedni fognak  mint „lázadók". A porta érde 
kében csak sajnálni lehet, hogy közegei, ha mind-
járt jó igazságos eszközök állanak is rendelkezé-
sükre, azokat oly rosszul használják fel,  hogy ez-
által az állam f.mállását  veszélyeztető események-
nek magvát hintik el. 

A bolgár lakosságra tényleg kihirdettetett 
az ostromállapot s szigorú parancs adatott ki, hogy 
a bolgárok a fölkelőket  ne merjék befogadni  há-
zaikba, ne részesítsék őket oltalomba, s ne adja-
nak nekik élelmiszert, ezenfelül  padig azok moz-
galmairól értesítsék a török hatóságokat, s a gya-
núsokat szolgáltassák ki. E rendeletek által a sze-
mélybiztonság c-s szabadság illuzóriussá tétetett. 

A felkelők  az utóbbi napokban B u l g á r i -
ából jött segédcsapatok által annyira mogerös-öd-
vc érzik magukat, hogy a Melnik elleni támadás 
lehetősége sincs kizárva. A petricsi kerület a pár-
ta részére elvan veszve ; akik a török "hivatalno-
kok közül idejében netn tudtak onnan elmenekül 
ni, életükkel lakoltak. A seresi kerületben hir sze 
rint 4000 felkelő  van. Márcz. 17-dikén Demir-Hás-
sán mellett egy a törökökre nézve állítólag sze-
rencsétlen ütközet volt. Már ezen tökéletlen és ke-
rülő utakon ide érkező hírekből is kitűnik, hogy 
az események a török kormányra nézve kedvezőt 
lenül folyr.ak,  mert ez utóbbi nem tud kellő erőt 
kifejteni. 

Három székmegye közig, bizottsága 
I87í) , ;»pril 8-an tartott gyűlése. 

A z a l i s p á n jelentése pár szomorúan érde-
le es mozzanatot tartalmazott. — Az első a Márkos 
közsé.'ben kiütött marhavész volt. Erre nézve az 
óvintézkedések hivatalból megtétettek. A vé-zes 
hely ugyanis elzáratott s Márkos községtől minden 
irányban 3 mértföldnyire  eső falvak  és városokból 
egy vészkerület alakíttatott, a vészbiztosok a köz-
ponti vészbizottság által kineveztettek s általában 
minden óvintézk^d 's a legnagyobb szigorúsággal 
keresztül vitetett. Örömmel értesültünk e jelentés-
ből, hogy ujabb betegülési eset nem fordult  elő. 
Egy másik szomorú ágát az alispán jelentésének a 
megyénkben mult hó alatt gyakran előfordult  nagy 
számú tüzesetekről szóló értesítés képezte. E sze-
rint a lefolyt  hónapban tizenhét tüzeset történt. E 
valóban elszomorító állapot orvoslást és pedig sür-
gős orvoslást igényel, épen ezért csak helyeselni 
tudjuk a közigazgatási bizottságnak e tárgyban 
alább közlendő intézkedését. Ilejlenté végül az 
alispán, miszerint Geréb Béla, orbai szbirói segéd 
hivataláról lemondván, helyébe Deák Sámuel he 
lyettesittetett főispán  ur által. 

A k i r . ü g y é s z a szokásos kimutatások 
után egy szökési kísérletről megemlékszik, melyet 

március 31 én este a rablógyilkosságért letartózta-
tott Jancsó Rudolf  és társai követtek el. A mi a 
közbiztonságot illeti, erre nézve fájdalommal  jelenti, 
hogy a bűnesetek, u.ymint gyilkosságok és külö-
nösen a gyújtogatások nagymérvben szaporodnak. 
A két jelentés ezen összhangzó ágára nézve Kele-
men La,os tiszti ügyész indítványa folytán  a köz 
igazgatási bizottság r ö g t ö n b í r ó s á g elrende • 
lését kérelmezni elhatározta. 

A z á r v a s z é k i e l n ö k jelentése szerint 
március végén árvalétszám volt 8326, gondnoko t 
létszám volt 91, ügyforgalom  1625. Március hóban 
b-adott árvapénz 9)06 frt  56 kr. Kiadatott kölcsön 
14,600 frt. 

Dr. A n t a 1 Mi h á 1 y megyei főorvos  jelen-
téséből kitűnik, hogy a höghurut és kanyaró kü-
lönösen a gyermekek gyülhelyén, a tanintézetek-
ben lépett \ olt fel  agyobb mértékben, ma már 
mindkét járvány megszűntnek tekinthető. Aggasz-
tóan hatott a Hidvég községben előfordult  hagy-
máz betegülési esetekről terjesztett azon hir, hogy 
ott kiiteges hagymáz fordult  volna elő. Nagy meg-
nyugvásunkra szolgál tehát a főorvos  ur azon ér-
tesité.-e, miszerint a hídvégi eset nem „küteges 
hagymáz", hanem úgynevezett „hasi hagymáz" volt. 
Örömmel említi fel  továbbá, hogy a megyénkben 
már évek óta pusztító toroklob ez idő szerint meg-
szűntnek tekimhető. Az állategészségügyi viszo-
nyok, sajnos, nem a legkedvezőbb lábon állanak. 

E g l m a y e r A d o l f ,  kir. mérnök március 
havi jelentésében előadja, miszerint a törvényható-
sági utak fentartása  és tovább építésére vonatkozó 
költségelőirányzat összesen 18,583 frt  84 krban be 
terjesztetett. A folyó  évi közmunka összeírás ada-
tait a mult éviekkel összehasonlítva előterjesztő. E 
szerint a munkaköteles egyének száma tehát 160-
nal, az igavonó állatoké 231 párral kevesebb, mint 
a mult évben volt; ellenben a váltsági összeg a 
mult évihez képest 1828 frttal  gyarapodott. 

A k i r . a d ó f e l ü g y e l ő  jelentése szerint 
a mult hónapban befolyt  összesen 27,266 forint  93 
kr egyenes adó A folyó  év í. negyedére esedékes 
részlet tesz 96,893 frtot,  készpénzbeli lerovás volt 
82,867 frt-

V a j n a S á n d o r , kir. tanfelügyelő  jelentése 
szerint a mult hóban e.yfelől  a hint ő, — másfelől 
egyéb járványos betegségek miatt nchány község-
ből iskolaszünetelések jelentettek be. iiz intézetek 
nél azonban a rendes tanítás az egészségügy jobb-
rafordultával  ismét folyamatba  van indítva. — Az 
iskolai .szorgalomszak kivált faluhelyeken  október 
hóban, sőt néha később is kezdetvén meg, felhi-
vandók az illető iskolaszékek, hogy a törvényben 
megszabott 8 havi iskolázást pontosan tartsák ki. 
A zárvizsgálatok idejét legalább 20 nappal a vizs-
gák megtartása előtt előljárósági uton a megyei 
tanfelü.  yelővel tudatni minden iskolaszéknek kö-
telességévé tétetik. Végül a bizottság örvendetes 
tudomásul vette Rátn Mór budapesti könyvkeres-
kedőnek • ; liaróthi felső  népiskola részére ajándé-
kozott könyvküldeményét.  Több iskolaszék ellen 
az iskolamulasztások be nem jelentése miatt a fe-
gyelmi eljárás elrendeltetett. 

k Imi ipar- egyesület kialiitasa Sepsi-
szentgyörgyön. 

A háromszékmegyei háziipar egyesület a szé-
kesfehérvári  orsz. iparmű kiállításra küldendő tár-
gyakból e hó 6 7 és S-ik napján e y kiállítást ren-
dezett, mely mindenesetre 'méltó volt a megfigye-
lésre. Legnagyobb részét a szövő tanműhely által 
bemutatott cikkek képezik. Lapunk ezen intézet 
működéséről, elöálütott tárgyairól már több ízben 
hozott ismertető közleményeket s ennélfogva,  hogy 
ismétlésekbe ne essünk, csak a legszükségesebbek 
közlésére szorítkozhatunk ez alkalommal. 

Mindenek előtt fájdalommal  kell megjegyez-
nünk, hogy Háromszékmegye iparos közönsége 
oly kevés figyelemben  részesité a hírlapok jóaka-
ratú felhívásait.  Megvártuk volna, hogy ne csak a 
háziipar egyesület, hanem általában a háromszék-
megyei i p a r is képviselve legyen a székesfehér-
vári kiállításon. Megvártuk volna, hogy iparosaink 
különösen Sepsi Sztgyörgyről és K.-Vásárhelyről 
az industria terén a versenyképességnek adják va-
lahára némi kézzel fogható  jelét is Eléggé fel  vol-
tak híva rá, s hogy nem totték bizony csak ő raj-
tok múlott el. Hanem e felelt  már most késő jaj-
veszékelnünk. Beérjük azzal a szomorú vigaszta-
lással, hogy máskor, egy adandó alkalommal ta-
lán felébrednek  lethargikus álmukból és igyekez 
nek magukért is tenni valamit, ha azt akarják, 
hogy rólok szélesebb körben is tudomást vegyen 
a világ. Talán egyetlen kiállító e nemből Nagy Elek 
cipész (S. Sztgyörgy) volt. Kiállított díszmunkái va-
lóban me.érdemelték a figyelmet;  elegáns cipői, 
egy fénymázos  csizma csinosság müiziés és tiszta 
ság tekintetében kiállja a versenyt bármely nagy 
városi készittménnyel. Váljé< dicséretére e derék 
iparosnak s követendő például tűzzék maguk elé 
azok, kik az ipart nem csak kenyékeresetnek akar-
ják tekinteni, hanem magasabb célokat is tartanak 
szemeik előtt. 

Ott láttuk még egy műasztalos Fehér Miklós 
(Szemerja) esztergályos fatalp  készítményeit, me-
lyekről ismétcsak elismeréssel szólhatunk. Prázsmári 
Miklós étfalvi  kovács ekéje és Téglás József  s. -szt.-
györgyi lakatos rongy vágó gépe méltó feltűnésben 
részesültek Mindkettő kovácsolt vasból készült. 



A mi ezeken ki\ ül van, az a mint mondók, 
nagyrészben a szövő tanműhelyből került ki. Itt 
ott találkoztunk azonban egyesek kiállított munkái-
val is. Igy például feltűnően  szép volt a Bartha 
nővérek (S.-Sztgyörgy) által kiállított disz nőiruha 
gazdag virághimzéssel, mely a müizlés mellett sok 
utánjárásról és a finomabb  munkák iránti előszere-
tetről is tanúskodik. Bene Sándorné (Angyalos) 
gyapjú szőnyegei is figyelemre  méltók. Ezenkivül 
láttunk az ugyínevezett házi székely szőttesekből is 
szépen kivitt abroszokat, asztal- és ruhanemüeket. 

S z.-K e r e s z t u r r ó l különösen feltűntek 
a müfar.igászat  egyes cikkei. Péter Ferenc gaz-
dag és tiszta izlésrő! tanúskodó kiállított tárgyai 
közül megemlítünk egy szép kivitelű tintatartót, 
két csinosan faragott  madárral díszítve, egy cu-
kortartót s egy pár virágtartót Ez utóbbi ára 24 
frt.  az előbbieké 12- 22 frt.  Ide jegyeztük az árát 
is az írt, hogy megmondhassuk, miszerint mindad-
dig mî  a faragott  cikkek ily méregdrágák, a mii-
faragászat  óhajtóit célját elérni nem fogja.  Ugyan-
csak Sz,-Kereszturról Felm rí Mózes kosárfonásai-
nak ritka szép példányait láttuk, volt egy pár be 
kötött palack is 

Sz.-U d v a r h e l y r ő l Lakatos Józsefné  ál 
lított ki csinos taplómunkákat, melyek közül egy 
díszesen kivitt szivartartó tünt ki főként. 

K. V á s á r h e 1 y r ő 1 is voltak az ottani mü-
faragá=zati  iskolától kiállitott tárg ak, melyekről 
már más alkalommal elismeréssel szóltunk. 

A s.-s z t g y ö r g y i szövő tanműhely ezúttal 
is • azdag és választékos kiá litást nyújtott müveiből 
Néhány érdekes újsággal is találkoztunk, minő pl. 
az első nyomott szövet, mely elég pontosan ké-
szült munka, csak talán nem lesz épen tartós színű. 
Az intézet növendékei közül Schossberger Ilka (si-
ketnéma), Barabás Róza, Perdi amália, Baló Berta 
(siketnéma), Fülöp Gizella, Baló Teréz, Benkő 
Anna, Barti Etel stb. igen csino-i müveit láttuk. 
Szép és változatos formájú  futó  szőnyegek, teritők, 
kendők stb. melyek együtt véve mind érdekes tár-
gyait fogják  képezni a székesfehérvári  kiállításnak 
a hová szánva voltak. 

A szépen rendezett kiállításért elismerést ér-
demelnekjaz intézők. 

Hódolati feliratok  Hároiaszt'k megye ró-
szőri)! 0 Felségeik ozu^tmenyeszöjük al-

ku imára 
Felséges  Császár  és Apostoli  Király  ! 

Legkegyelmesebb  urunk  .' 
A tántoríthatatlan hűség, ragaszkodás, mely-

lyel alattvalói Felségednek ezüst menyegzője alkal-
mával hóyolataikat bemutatni sietnek, mint ilyene-
ket, felbátorít  bennünket is jelen sorainkban meg' 
jelenni dicső trónjának zsámolya előtt és ősi szé 
kely őszinteséggel le..alázatosabban kifejezni  azt, 
hogy szivünk mélyéből örvendünk a Felséged szent 
személyét, családját és népeinek összeségét ért 
amaz évfordulói  napnak, melyen Felséged boldog 
házasságának 22 éves ezüstmenyegzőjét ünnepli és 
ünnepli népei iránt őszintén érző atyai szivének 
valódi apostoli sugalatakint, midőn a lesujtottak-
nak segélyt és vigaszt nyújtani hivja fel  királyi 
szózatával népének millióit, mely királyi szózat az 
öt világrész minden népeinél viszhangra talál, s 
Magyarország királyának magasztosságát érezve, 
dagadó kebellel hozza össze az egész emberiség 
filléreit,  egy-egy könynek letörlésével ünnepelve 
Felséged családi boldogságát, a magyar király di-
ciőségét. 

Legyen is azért Felségndnek szent személye 
áldott 1 árassza el az isten^Családját, Trónját, orszá-
gait és népeit boldogsággal és dicsőséggel, hogy 
boldogulva és boldogítva hü népei lelkesedve ki-
álthassák sokáig : 
Éljen I. Ferenc József,  felséges  Császár és apos-

toli Királyunk I 
Kelt Sepsi Szentgyörgyön, 1879. március 28-án 

tartott közgyűlésünkből. 
Hódoló alattvaló hűséggel maradván felséges 

Császár és apostoli Király legkegyelmesebb urunk 
legalázatosabb és leghűségesebb alattvalói. 

Háromszék  vármegye közönsége. 

Felséges  Császárné  és Királyné! 
Legkegyelmesebb  Asszonyunk ! 

Azon magasztos ünnep alkalmából, hogy Fel-
séged boldog házasságra lépésének 25. évi ezüst-
menyegzője évfordulója  bekövetkezett, sietünk mi 
is, itten a keleti Kárpátok aljában élő székely nép 
lakosai Felségedet és felséges  Családját hü alattva-
lói hódolattal legalázatosabban üdvözölni s kife-
jezni, hogy mt is mélyen érezzük a népek milliói-
val egyetemesen, hogy Felséges asszonyunk az, ki 
a szeretet isteni hatalmával emeli a nemzetek szi 
vét a trónusig-, kit őrangyalként tisztel magyar 
hazánk ki reménye, vigasza a szenvedőknek, oltal-
m :zója; védője az üldözötteknek. Ezeknek hálája 
kisérte Felségedet ez óráig, ezek és ilyenek hálá-
jával egyesül a felséges  csiszár és apostoli király 
dicső jogara alatt élő népek millióinak imája Fel-
séged drága életéért, e;észségéért és boldo_sá;áért, 
hojy ki mindnyájunknak oly szerető édes anyja, 
családja körében is legyen az. Hü népeinek szen-
vedése miatt ne kelljen több könyüt ejtenie, ha-
nem mint ragyogó sugár a trón magasságáról ál-

dást terjesztve, — boldog népek milliói sokáig re-
beghessék szentjimaként: 
líijen Felséges Erzsébet császárné és királynénk I 

Kelt Sepsi- Szentgyörgyön 1879. Márczius 28-
án tartott megyei közgyűlésünkből. 

Hódoló alatvalói hűséggel maradván Felséges 
Császárné és Királyné legkegyelmesebb asszonyunk 
legalázatosabb és leghűségesebb alattvalói. 

Háromszék  vármegye közönsége 

S z í n é s z e t . 
April 6-án Bérciné Demény Viktória asszony 

jutalomjátékául „a szegedi menyecske" került szín-
re. A jutalmazott iránt élénken nyilvánult közön-
ségünk ragaszkodása mindjárt kiléptekor, midőn 
a szalagcsokros virágfüzérek  sergesen repültek lá-
baihoz. Bérciné asszony olyan kedves rmönyecske" 
volt, a milyet csak kívánni lehetett, csupán a táj-
szólás emlékeztetett arra, hogy bölcsője aligha a 
„Szögedében" ringott. Ezt azonban nem hátrányul 
emiitjük, sőt helyeseljük hogy nem erőltette a szo-
katlan kiejtést, Noha nem volt is teljesen hangjá-
nál, dalai nem kevésbé indították tapsokra a hall-
gatóságot, mint élénk játéka" és fürge  mozgása. 
A „Szegedi menyecske" egyike Lukácsi sikerültebb 
müveinek, amivel még korántsem lett az m -ndva, 
hogy tökéletes. A darab kettő iránya ma&>a töké 
letesen megfosztja  e müvet a jó szinmü legfonto-
sabb kellékeitől. Egyfelől  a kedélyes pajzánság — 
másfelől  a rémdráma vonul el szemeink előtt, a 
figyelmet  kétfelé  osztva, Aradiné asszony drámai 
játéka semmivel sem maradt el múltkor emiitett 
tökélye mögött s csak a saját érdekében emiitjük 
fel,  hogy szemeinek néha merev tágítása azon kel-
lemetlen érzést kelti, a melyet az erőltetés kelteni 
szokott. Különös elismeréssel kell felemlítenünk  Bér 
cit akinek Kis Molnár Pál gazdája typikus alakja 
az alföldi  naiv zsiros parasztnak. Ujváriné asszony 
a világért sem volt az a veszed .lmes pergő me-
nyecske, a kitől gazduram inkább fél,  mint a pat-
togó tűztől Szabó asszony a fiatal  szenvedő leányt 
ábrázolta a szokott gonddal s a szerelmében lassú 
gyötrelmeit fokozatos  menetben igyekezett érthe-
tővé tenni. A haldoklás jelenete megindító hatását 
nem tévesstette el. A rendező ur gondoskodjék ar-
ról, hogy a játékos me; ne sértse magát, midőn 
szerepe az elesést kívánja. — Szakáll a csavargót 
erélylyrel, de nem túlságos buzgalommal alakította. 

Kedden folyó  hó 8-án Szabó Károly jutalmául 
adatott „ I l o n a, a havasi I olond" (Népszínmű 4 
folvonásba  irta lóth József.)  A román népéletből 
vett tárgyú színmű nem üti meg a mértéket me-
séje zilált, cselekvő személyei közül (Mackó és ne 
je) a bizonytalanság- homályába sántikálnak Szabó 
ur is nagyon jelentéktelen szerepet választott ma-
gának épen jutalomjátékára. Aradiné, ciacára az 
időközben tört "-nt szerepváltozásnak, igen kedélyes 
volt és semmitmondó szerepébe egy kis életet ön 
tött. Szabóné (Ilona) szépen játszta le nem könnyű 
szerepét. A többi szereplőkön is meglátszott az 
akarat, hogy ez eszmeszegény silány darabót tűr-
hetővé tegyék. 

A társulatnak e darab búcsúelőadása volt. — 
Innen, mint emiitők, Kézdi-Vásárhelyre  mennek. 
Kívánjuk,  hog-y hasonló pártfogás  jutalmazza fá 
radságukat. 

M e g h í v á s , 
A háromszékmegyei általános néptanítói egye-

sület kézdi járásköre folyó  évi április 26-án Már-
kosfalván  a községi iskola helyiségében rendes 
gyűlést fog  tartani, melyre a kör tagjai ezennel 
tisztelettel meghivatnak. 

A gyűlés kezdete délelőtt 9 órakor. 

T á r g y a k : 
1. A rault gyűlés jegyzőkönyvének  felolvasása 

és hitelesitése. 
2. Gyakorlati tanítás a helybeli tanitó által. 
3. Néhai Földes József  tagtárs feletti  emlék-

beszéd M. Székely János által. 
4. Értekezés Barabás Mór által. 
5. Pénztárnoki jelentés. 
0. Indítványok. 
Kéretnek a t. tanító urak megjelenési szán-

dékaikat a gyűlés előtt legalább három nappal a 
márkosfalvi  tanitó Forró Ignác úrral tudatni, hogy 
a közös értekezésről gondoskodni lehessen. 

Kézdi Vásárhelyit, 1879. ápril hó 2. 
Erdélyi Károly, (Jyöngyösi István, 

köri elnök. köri jegyző. 

M e g h í v á s . 
Miután folyó  áprilhó 7-ikére összehivott házi-

ipar egyleti közgyűlés az alapszabály 11. §-a ér-
telmében a határozatképes 40 tag meg nem jele-
nése miatt nem tartathatott meg : ugyanezen § ér-
telmében folyó  hó 22-én délelőtt 10 órára— azon 
figyelmeztetéssel  liivjuk össze a közgyűlést, hogy 
ha a 40 tag nem jelennék is meg, — a közgyűlés 
meg fog  tartatni. 

Sepsi Sztgyőrgyön, 1879. áprilhó 7-én. 

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

L E G Ú J A B B , 
B e r l i n , ápril 6 Ez évre nem terveztetik 

a három császárnak találkája, azonban valószí-
nű, hogy a nyár folytán  az osztrák és német 
uralkodók egy később meghatározandó helyen 
találkozni fognak. 

Póri8, április 6, Ismét szó v; n Gambetta 
miniszterségéről. Grévy elnök a iv.ult héten 
többször konferált  Gambettával 

Pétervár, ápril 6 Gorasakoft'  he:ccg a< 
utolsó távirat folytán,  mely tudomása és bele-
egyezése nélkül expediá'tatott, el v;:n szánva 
a visszalépésre — Az államkancellár á'loinása 
egyelőre betöltetlen marad Giers titkos taná-
csos egyelőre átveszi az ügyeket kü'tig\ minisz-
ter címe alatt. 

Róma, ápril 6 Az albán küldöttség, me-
lyet ide várnak, t>>bb e'ökeló mohamedánból 
áll, kik jobbadán a porta tisztvi élői. Küldeté-
sük célja az európai kabineteket arra bírni, — 
hogy Epirusnak Görögországhoz csatoltatása 
eszméjétől álljanak el. Több napi itt időzés 
után a küldöttség Parist, Bécset, Londont, Ber-
lint és Pétervárt sorra meglátogatja. 

A király megbízta Medici tábornokot, ho#y 
Garibaldit látogassa meg 

K Ü L Ö N F É L É K 
A Iláromszéki takarékpénztár e hó S-án ren-

des közgyűlését megtartotta. Elnök távollétében 
a'elnök reggeli io órakor a gyűlést megnyitott-
nak nyilvánította. Alelnök felolvasta  Szentiványi 
József  levelét, melyben távollétét felhozva,  sajná-
lattal fejezi  ki me; nem jelenhetését és egyszer-
smind a benne helyezett bizalomért köszönetét fe-
jezi ki a közgyűlésnek, - elnöki tisztéről lemond. 
Alelnök Künle József  ur indítványára elhatározta-
tott, hogy jegyzőkönyvileg  köszönetét a közgyű-
lésnek küldje meg az igazgatóság. Következett  az 
egyes részvények beadása, — mire a közgyűlés 
egy háromtagú bizottságot kinevezve Seethal Fe-
rencz, Nagy Károly és Pünkösti Lajos képvisele-
tében felülvizsgálatra  kiküldé, a részvények is fel-
hatalmazások rendben találtattak, következett az 
ujjá szervezés még pedig : Elnök, S igazgatósági 
tag és 2 felügyelő  bizottsági tag megválasztása. 
Megválasztattak: Elnök Potsa József  222 szavazat-
tal. 8 Igazgatónak: Bo_dán András 290. Antal 
Zsigmond 237. Pünkösti Lajos 227. Bogdán Flóri 
270. Császár Domokos 291. Kupferstich  2S0. Tu-
róczy András 2^9. Temesvári 291. Két felügyelő 
bizottsági tag: Gyárfás  Samu 247. Mélik János 281. 
A választás megtörténvén, elnök indítványára egy 
3 tagu bizott ág kineveztetett, hogy Potsa Jó-
zsef  főispán  urat iiint megválasztott elnököt — érte-
sítse. Az ülés fél  0 órakor bevégződött. 

A székely művelődési és közgazgasági egye-
sület közp.' választm nyának Hajós János elnökle-
te alatt i> napokban tartott ülésén 1) öt uj rész-
vényes tag jelentetett be; 2) jelentetett, hogy a 
Marosszéki havas-birtokosság 200 frtnyi  alapítvá-
nyi tökéjét befizette  3) az udvarhelyi székely-egy-
leti első takarék-pénztár mérleg-számlája szerint a 
mult évi tiszta nyeremény 2 perczentében 48 frt.  10 
kr Íratott egyletünk javára az alapszabályok sze-
rint. 4) a székelyföldi  viszonyok leírása czimü pá-
lyadíjnyertes müüek kinyomtatott öt első ive be-
mutattatott, az egész mö 28—30 iv lesz, ára egy-
leti tagoknak egyr, nem tagoknak 2 frt.  5) a szé-
kely kivándorlás megátlására tets Kralovánszky 
féle  s hasonló rendeltetésű más alapok ügyében a 
közoktatási miniszter értesítette az egyletet, hogy 
a Kralovánszky  György végrendelete értelmében 
ezen alapokra nézve végintézkedés tételre a tör-
vényhozás fog  felhivatni,  de csak akkor, ha majd 
az özvegy halála után a Kralovánszky  által alapí-
tott tizezer frt.  is be fog  fizettetni.  6) Bejelenteteit 
hogy a finomabb  szalma.fonásban  való kiképezte-
tés végett 3—5 székely leány a pozsonyi műipar-
képeidében minő feltételek  melett vétetik fel,  ez 
közgyűlés eleibe jog terjesztetni. 7 Teleki Miklós 
választmányi tag jelenti, hegy az eg let javára a 
budai várszínházban tervelt színi előadásra kiváló 
művészeket nyert meg, a sikert biztosítottnak hi-
szi ; a központi választmány azonban a jelentés te-
vő nézetével öszhangzólag tekintve, hogy most a 
szegedi szerencsétlenség veszi igénybe minden felé 
a t. közönség áldozatkészsé ét, a tervezett színi 
előadást az őszre halasztja, Telekinek buzgó fára-
dozásaira ez alkalommal is köszönetet szavazván. 
Végre 8) az öszőn a fővárosban  rendezendő szé 
kely házi ipari és müipari kiállítás ügyében egye-
lőre elhatároztatott, hog-y Binder Lajos gépészmér-
nök s a sepsi-szentgyörgyi fonó-szővö  intézet igaz 
gatója mint az egylet megbízottja, uttaza be az 
egész székelyföldet,  a székely megyének hatósá-
gai s az ottani vidéki választmányok közre mii-
kiidésével szemlélje meg és jelölje ki mindenütt a 
kiállításra érdemes tárgyakat, azok után minden 
tegye székhelyein gyűjtessenek össze ; a kőzg) ü-
lés alkalmával kikülclendő szakbizottság másodszor-
vegye szemle alá s végleg jelölje ki a budapesti 
székely kiállitásra felküldendő  <;zikkeket. —r. 1. 
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— Geleniétől, 1879. március 31-éröl irják ne-
künk : Tekintetes szerkesztő ur I Miután becses 
lapjának célja a nevezetesebb eseményeket s kivált 
megyénk egyes helyeinek mozzanatait az olvasó 
közönséggel megismertetni, nem hagyhatom el a 
tek. szerkesztő urat az iránt megkérni, hogy a kö-
vetkező soroknak agy kis helyet adjon. Hisz mi 
itten majdnem elszigetelve ugy élünk, miszerint 
alig jut egy szerencsés alkalom, hogy ma-unkról, 
vagy helységünkről valamit megtudhassanak. Sze-
rénytelenséget követünk e el, ha ily nagyfontossá-
gú esetet, mint az a papválasztás alkalmával ki-
tűnt népszerűséget hirdetjük ? Bizonyára nem. Hisz 
március 28 ika nekünk valóságos örömnap volt, — 
az, hol szivünk óhaját fejeztük  ki akkor, midőn ft. 
B á l i n t K. kanonok ur elnöklete alatt a három 
megválasztandóknak és pedig főt.  Bence Pal plé-
bános urnák 302, főt.  Csibi F. urnák 217 és főt. 
Péter József  urnák 81 szavazatot adhattunk. Csoda-e 
ha ez örömnapnak minden rend és csendbeni vég-
bemenetelét kiváló ünnepnek nevezzük ? mert ez 
olyan volt, hogy annak általános hatását leirni 
lehetetlen. Nem marad tehát egyéb nekünk, mint 
istenhez fohászunkkal  folyamodni  az iránt, hogy a 
legnépszerűbb és kedves papunknak érdemét fő-
pásztorunk, a püspök ő excellenciája is méltassa, 
hogy annak ideküldésével minket hálára örvendez-
tessen. Legyen tehát főpásztorunk  ezen elismerése 
számunkra buzdítás, hogy az igazság és felvilágo 
sodottság pá'y íján tántorithaílanul haladjunk to-
vábbra is. —r. 1. 

— Vilmos császárról. A német császár fejé-
ből most vették ki az utolsó sörétszemet, mely 
Nobiling fegyverétől  beléje fúródott,  A sörét egé-
szen meglapult a császár koponyáján, s kezdetben 
nagyon mélyen feküdt,  ugy, hogy az orvosok nem 
merték kivételét megpróbálni. Most az ólom magá-
tól kijött egészen a bőr alá, ugy, hogy egy csíp 
tetővel könnyen ki lehetett venni. Mikor kivették, 
a császár örömét fejezte  ki a sikerült mütet felett 
„most már legalább képes leszek — úgymond — 
rendesen megfésülködni." 

— Az angol királyné Olaszországban. Mint a 
napokban említettük, az ola^z kermány névtelen le-
velet kapott, mely azt tartalmazta, hogy a Beva-
noban időző angol királyné ellen v laki merényle-
tet szándékozik elkövetni. Ennek folytán  Milanó-
ban az olasz hatóságok minden lehető élővigyáza-
ti rendszabályt alkalmazásba hoztak, hogy a me-
rénylet elkövetesét megakadályozzák- A turini 
„Gazetta di Popoló"-nak azonban azt irják Romá-
ból, hogy az egész csak áprilisi tréfa  volt, melyet 
valaki az olasz kormánynyal űzött, kellemetlensé-
geket szerzendő neki. ;Hogy mily nagy volt ez 
utóbbinak aggodalma, bizonyítja az is, hogy a 
Turinból Bevanoba menő vonat előtt, melyen Vic-
toria királyné utazott, egy mérnökkel és titkos 
rendűrökkel telt mozdony haladt, melynek felada-
ta volt a sineket alaposan megvizsgálni, hogy 
nincs-e alattuk dynamit. 

— A Mollináry ezred tartalékosai e hó 2-án 
szerdán este 6 órakor érkeztek meg Kecskemétre. 
Az érkezők, mint a „Kecskemét" irja, a város vé-
gén emelt diadalkapun át vonultak a felzászlózott 
katonai kaszárnya elé, a honnan azután kiki a ki-
rendelt helyre vonult. Este a Tomaskó vendéglőjé-
ben a katonai zenekar játszott s a tisztek családa-
ikkal együtt a visszatérés görömére együtt mulat-
tak reggelig. Érdekes volt azon játéka a sorsnak 
hogy a diaikapu zászlóin, „Éljen 1848," Éljen Ka-
da Élek" és „Éljen Mocsáry" feliratok  voltak, a 
minek oka az, hogy Kecskeméten alig van felirat 
nélküli és más felirati  zászló I 

Adakozások a szegedi árvízkárosultak 
javára 

K o v á c s I s t v á n , k. vásárhelyi kir. járás-
bíró gyüjtőiven adakoztak : Kovács István kir. já • 
rásbiró 10 frt.  Dohai Jáuos albiró 3 frt.  Fehér Ká-
roly a már Rajner gyüjtőivén aláirt 2 frton  kivül 
2 frt,  Sántha Albert irnok 1 frt.  ügyvéd Csíki Jó-
zsef  a már adott 2 frton  kivül újból 2 frt.  Medvés 
György irnok 1 frt  Finta Mózes dijnok 1 frt.  Fe-
jér Albert joggyat ornok 1 frt.  ügyvéd Csiki Jó-
zsef  a már edig adottakon kivül egy 5 frankos  oláh 
bankjegy, Nagy Dániel birói végrehajtó a kir. köz-
jegyző ur gyüjtőivén adott egy ezüst talléron ki-
vül 1 frt.  Kovács Károly ügyvéd már több helyt 
tc;t adakozásain kivül 1 frt,  Barthos Károly több 
helyen adotton kívül 2 frt.  Zayzon Lázár 1 frt  Bakk 
Mihály 1 frt.  Összesen 26 frt  és egy 5 frankos  oláh 
bankjegy. 

Bartha András pénzügyi biztos 5 frt.  Váncsa 
Mihály szemlész 2 frt.  Kovács Ferenc 2 frt,  Sofal-
vy Gyula 3 frt,  Bögözi István fővigyázó  1 frt,  Bol-
tresz Gycrgy 1 frt,  Csutak Mihály 1 frt,  Kovács 
József  1 frt.  Koszlik Antal 1 frt.  Goldschmidt Mi-
hály 2 frt.  Jobb Eberhard 1 frt.  Gáli József  1 frt. 
Porzsolt András 1 frt.  Vinkler Ferencz 1 frt  Vi-
gyázók : Bálint Mihály 80 kr. Bertalan Imre 1 frt. 

Bögözi Lajos 80 kr. Bartha István 80 kr. Benkő 
Ferencz 80 kr. Cseh Miklós 1 frt.  Csórja Iiyés 1 frt. 
Chmilowsky Bódog 80 kr. Csutak Barabás 80 kr. 
Nagy József  80 kr. Gyergyai Lajos 80 kr. Lengyel 
Károly 80 kr László András 80 kr. Demény Mik-
lós 1 frt.  Ráduly Elek 1 frt.  Tréfás  Sándor 1 frt. 
Gáspár Boldizsár 80 kr. Tatiir István 80 kr. Tele-
ki József,  Gáspár András 80 kr. Jakab Gáspár 80, 
Kerekes István 80 kr. Németh Dénes 80 kr. Fin-
ta János 80 kr. Daragics Lajos 80 kr. Daragics Jó-
zsef  80 kr. Pál Ferencz 80 kr. Albert József  80 kr. 
Balázs Vilmos 80 kr. F.ggman Károly 80 kr. Kiss 
Farkas 80 kr, Mátyás Balázs 80 kr. Dratlef  Mi-
hály 80 kr. Ferenc József  80 kr, Rettegi István So, 
Szüts József  80 kr. Zonda András 80 kr. Márk Do-
mokos 80 kr. Paiján Lajos 80 kr. Kovács Antal 80 
kr. Fülöp Simon 80 kr. Összesen 57 frt. 

Érték-  és váltó-árjolyam  a bécsi cs. kir  nyilvános 
tőzsdén  ápril 7. 

Magyar aranyjáradék 89.10 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

* H. 120.— 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 78.25 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 68.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 104.75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 84.— 

Temesvári „ „ . . 79-25 
Erdélyi „ „ . . 78--
Szőlödézmaváltsági „ . . 87.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 84.75 

„ „ „ ezüstben . . 65.45 
„ aranyjáradék 65.70 

1860. államsorsjegy 77.65 
Osztrák nemzetibankrészvény 118.— 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 8.05 
Magyar hitelbank 228.24 
Ezüst 
Cs. kir. arany 5 54 
Napoleond'or 9.33 
Német birodalmi márka 57-55 
London 117.1 o 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollik Mór. 

Sz. 107)1879. 

árv. 

Árverezési hirdetés, 
Sepsi-Srentgyörgy rendezett tanácsú város 

árvaszéke által ezennel közhírré tétetik, hogy 
Kovács Sámuelnek kiskorú gyermekeivel felé-
részben közös, a sepsi szentgyörgyi 19. számti 
telekjegyzőkönyvben  A -j- alatt 45 103, 104, 
' " 5 , 3 ^ 6 . 3807:3, 4037, 4038, 4039, 414/, 
4148, 4149,11. és 4070. helyrajzi szám alait fog-
lalt 25ÍJ frt.  2800 frt,  89 frt,  és 32 frtra  be-
csült ingatlanai, valamint az ujlibucz utcai 15 17 
frtra  becsü't puszta telke, az osztály keresztül 
vitele tekinteteböl, az érdekelt felek  kérésére 
f  év május hó 2-án d e. 9 órakor a városi 
árvaszéknél tartandó önkéntes nyilvános árve-
résen telekkönyvi  testenként, de semmi esetre 
becsáron alól elfognak  adatni. 

Az árverezési feltételeket  venni szándéko 
zók alólirt árvaszék irodájában, a hivatalos órák 
alatt megtekinthetik és lemásolhatják. 

Sepsi-Sztgyörgyön, 1879 ápril 4-én tartott 
üléséből a városi árvaszéknek. 

('sászár Bálint, 
i— árvaszéki elnök. 

P I A C I Á R A K 
S.-Szt.-
György 
ápril 7. 

Brassó, 
ápril 4 
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L O T T O H U Z A S . 

Brünnben ápril 2-án kihúzattak a következő 

számok : 

7, 6, 67, Cl, 43 

Fi 
I )10FA - F O Ü R N I R O K 
olcsó árban kaphatók 

PAPP FERENC 
butorgyárosnál Brassóban 

Ugyanott egy jókarban ievő csinos 

tmgftttyti Mml 
jutányos árban eladó. 

Ertekehetni PAPP FERENC, 
butorgyárossal. 

(Brassó, klastrom utca 2) 

Pollák Mór 
könyv- és papir-

koroskedésébeu 
i>EPSI-SZTGYÖRG YÖN 

gazdag raktára található 

vonafzafct  ü z l e t i könywekn&kr 

levélpapíroknak monogrammokkal. 

K A P H A T Ó K  OLCSÓ Á R B A N 

névnapi ajándékokra alkalmas 
A I . B Ü I O S , 

B & S Z M Í 7 
t á r c z a k , 

minden féle  szemüvegek, 
Íróasztalra vnlö ékitósek 

és dúsan aranyozott keretben 
OLAJLESYOMA  TV  KÉPEK 

Egyszersmind elvállalok előfizetéseket 
bárhol hirdetett és bármely nyelven meg-
jelenő 

FÜZETES KIADÁSOKRA 

bolti árban. 

J E I m E M T É S . 
Sepsi-Szentgyörgyön Daczó Já-

nosné udvarában több rendbeli drá-
gább és olcsóbb házi bútorok, egy 
divatos, jó karban levő zongora 
húsvét másod és harmad napján, 
azaz április 14 és 15-ik napjain 
részletfizetés  mellett is, szabad kéz-
ből eladatnak. 


