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Szeptember 8 
Szeptember 8-ári vonultak be csapataink No-

vibazárba. A leghiteltérdemlőbb jelentések majd-
nem kétségenkivül helyezik, hogy csapataink vér-
ontás nélkül oldhatják meg feladatukat.  Sezteeud 
a novibazári expeditio egyik fősikere,  azon siker, 
melyet helyesen vezetett diplomatiai actio idézett 
elő. Ausztria-Magyarország keleti érdekei és tekin-
télye szükségessé tennék ugyan, hogy ha másként 
nem lehetséges, előreszögezett szuronynyal törje-
nek utat csapataink a novibázári kerületbe. De 
annál jobb, ha a feladat  megoldható békés uton is. 

Az ellenzék nem élvezheti a hazafiatlan  kár-
öröm gyönyörét. A novibazári szorosokban nem 
fog  patakzaui az osztrák-magyarvér ; a magas szik-
lafalak  mögül nem fog  gyilkos cső tátongni honfi 
társainkra. 

De történjék bármi, a minek lehetősége, mi-
dőn fegyveres  actióról van szó, sohasem lehet tel-
jesen kizárva, kétszer 24 óra leforgása  alatt a ber-
lini szerződésnek monarchiánkat illető utolsó pontja 
is teljesítve lesz. Ausztria-Magyarország elfoglalja 
nagyfontosságú  őrállomását a Balkán félszigeten. 

Minő kép, mily hasonlat! Oroszországnak ki 
kellett vonulnia a Balkánfélszigetről.  Mi benyo-
mulunk annak szivébe. Oroszország előtt bezárta 
Európa Dél-Kelet kapuját. Mi kezünkbe vesszük 
a török birodalom, Konstantinápoly kulcsát. 

A keserű gyűlölet, a megaláztatás szégyene, 
a tehetetlen bosszúvágy kell hogy forrjon,  kava-
rogjon Oroszország szivében, midőn látja, mint 
veszett kárba nagy erőfeszítése,  s mint szerzett 
Keleten előnyöket egy kardcsapás nélkül, legfé-
lelmesebb ellenlábasa, Ausztria-Magyarország. — 
Szeptember 8-ika gyásznap lesz Oroszországra 
nézve. 

Neki vissza kellett vonulnia sivatagaira, s lát-
nia kell, hogy Ausztria-Magyarország benne van 
u muszka igéretföld  közepén. És nem azért van 
benn, hogy azt meghöditsa, mely esetben fölkelt-

hetné az európai hatalmak féltékenységét;  hanem, 
hogy őrt álljon és örökre kitiltsa onnét Oroszor-
szágot. 

Ausztria-Magyarország határozott állásfogla-
lása következtében a keleti kérdé* uj döntő stádi-
umába lépett. A vezérszerep monarchiánk kezeibe 
került. 

A Ballcá 11 félsziget  nyugati fele  nem lesz töb-
bé Oroszország izgatásának'^zintere. Boszniából 
és Herczegovinából szokta 'a muszka kéz szinre 
hozni a porta elleni forradalmakat.  E tartományok 
nem fognak  többé orosz czélokra szolgálni. Szerbia 
és Montenegro szintén megszűnnek tényezőt ké-
pezni a muszka számításokban. Az utóbbit monar-
chiánk hermetice elszigeteli a Balkán-félsziget 
többi testétől; Szerbián rajta van kezünk. Aka-
ratunk ellenére többé egyik sem moczczanhat. 

A novibazári ut pedig felnyitotta  előttünk a 
török birodalom belső részeit. Hadi jelvényeink 
biztosítani fogják  a rendet. Közvetlen közelből fel-
ügyelhetünk Törökországra, s akár mindennap 
észlelhetjük a beteg ottomán államtest érverését. 
Boszniai és novibazári állásunkból egész keletre 
kiterjeszthetjük kereskedelmi és gazdasági érde-
keink hálózatát. Ar egész kelet politikai és gaz-
dasági sorsának intézését mi vesszük kezünkbe. 

S ha Oroszország ismét erőszakolná a keleti 
kérdést, mely egészen más helyzetet fogna  találni, 
mint talált eddig. Ausztria-Magyarországnak az a 
megbecsülhetlen előnye leend, hogy már ott lesz 
a. találkozó színhelyén, mikor Oroszország csak 
indul oda. Mi uralkodunk a Balkán-félsziget  felett 
és nem Oroszország. Ez az uj helyzet. Ez külügyi 
politikánk nagy vívmánya. 

Mit adna Oroszország azért, ha Európa ki-
adta volna neki Bulgáriát és Kelet-Ruméliát s 
ráadásban megengedte volna neki, hogy tekinté-
lyes haderőt tarthasson Drinápolyban. Százezeré-
vel sem sajnálná ily eredményért kozákjainak éle-
tét, s milliárdjával sem a rubeleket. És mi ötezer 
emberrel nyomulunk be a novibazári zsandsákba, 

benyomulunk egy krajezár tulkiadás és tán — adja 
isten — egyetlen csepp vér kiontása nélkül. 

Valóban, teljesen értjük ellenzékünknek cso • 
dálatosan passiv magatartását a novibazári expe-
ditioval szemben. Ily tényekkel szemben még a mi 
ellenzékünk vádra, gyanúsításra hajtó ereje is 
megtörik. A kormány keleti politikája diadalt ül. 

Diadalt, békés diadalt kivánjuk, hogy arassa-
nak hős csapataink is, melyek a monarchia hadi 
jelvényeivel élükön, benyomulnak a zord hegyvi-
dékre, hogy őrt áljanak Ausztria-Magyarország 
legfontosabb  keleti állomásán. 

A k ü l ü g y m i n i s z t e r i válságról vala-
hára remélni lehet, hogy végleg meg fog  oldatni, 
miután a megoldás módja hetekkel ezelőtt ugy is 
el volt már határozva. A legközelebbi két hét le-
zajlása után, midőn Bismarck bécsi látogatását 
megtevé s Haymerle báró a külügyek vezetését 
átvette, szept. 20-ika táján Andrássy gróf  óhajtása 
teljesülhet: elhagyhatja helyét a bécsi Baliplatzon. 
Azon hir, hogy Kállay Béni, mint a külügyminisz-
térium államtitkárja lép hivatalba, megerősítést 
nyer, mig ellenben megezáfolják  azt, mintha Hoff-
mann báró a közös minisztériumban meg ne férne 
Haymerle báróval ép ugy, mint a hogy megfért 
Andrássy gróffal.  A hírlapok azon legutóbb vi-
lággá bocsátott tudósitásának, hogy Hoffmann  báró 
Bosznia polgári kormányzójának neveztetnék ki, 
— forrása  ott keresendő, hogy Hoffmann  báró a 
tavalyi delegációk ülésezése alatt jelentette ki, 
miként személyes tapasztalatokkal akar meggyő-
ződni arról, hogy Boszniában minő a polgári igaz-
gatás. Lehet, hogy a báró e tapasztalatait most 
akarja egy utazás által megtenni; de kormányzóvá 
kineveztetése már csak azért sem volna indokolt 
mert az okkupált területek zilált, rendetlen viszo-
nyai sokkal inkább igényelnek erőteljes katonai 
kormányzatot, mint bármikor. 

* 

A z o s z t r á k m i n i s z t e r — mint a ,Mes-
ter Lloyd" értesül — naponkint tanácskozik és a 
íolyó hóban megnyitandó reichsráth előmunkálatai-
val foglalkozik.  E tanácskozásoknak a trónbeszéd 
is tárgyát képezi, a mely első ünnepélyes nyilat-
kozása a Taalfe  kabinetnek. 
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(Imecs Jákónak a székely közm. és köíig. egylet 
csíkszeredai g/ülésén tartott felolvasásából.) 

Csikszentgyörgyi Gál Sándor hazánkfia  előbb 
az első székelyeknél hadnagy, később a kézdivá-
sárhelyi hadapród-iskolában tanár, ki a katonás-
kodó székelység körében szép hazafiúi  buzgalmat 
(ejtett ki, a nemzetet az agyagfalvi  gyűlésen való 
megjelenésre ösztönzé, azon nevezetes gyűlésen s 
az azt követett székely tábori müveletekben fősze-
repet játszott, mint a hitét megszegett csiki ezredes 
Dorschner helyett a Bem tábornok által kineve-
zett ezredes és székelyföldi  hadparancsnok 1849. 
január 18-án 140 főnyi  gyalog é=i Kossuth-huszár 
csapattal a Nyergesen Csikba bejő, nagyon gyors 
és ügyes eljárással Beczmann alezredestől az ez-
red parancsnokságot átveszi, a gyanús és a ma-
gyarügyet szolgálni nem akaró katona tisztektől 
az ezred területét megtisztítja s az ezredi állományt 
oly gyorsan szervezi, hogy 4 nap alatt teljesen 
készen áll a volt határőr gyalogezred itthon talált 
felerészéből  honvéd rendszer szerint alakíttatott 
3 székely zászlóaljnak nemcsak tiszti vázlata, ha-
nem legénységi létszáma is annyira, hogy jan. 28-án 
Sándor László őrnagy parancsnoksága alatt a.: I. 
székelyezredi Éndes József  alatt a 2. és Kabos 
Károly alatt, a 3-ik székely zászlóalj, melyek a 
honvédzászlóaljak sorában 76. 77. és 78 számokkal 
jelöltetnek, — uton vannak Sepsi-Sztgyörgy felé, 
hol is néhány nap gyakoroltatván Gái Sándor fő-
vezérlete alatt, a háromszéki zászlóaljakkal egye-
sülve, a Barczaságon fekvő  egyesült orosz-osztrák 
tábor ellen tesznek egy demonstratiot, mielőtt a 
Vízaknánál álló Bem táborába sietaé GU fj.é 

hadi szállása Ilyefalván  van, mintegy 7000, na-
gyobbrészt csiki zászlóaljakból álló táborának 
centruma Szent Péteren és Hermányon, jobbszár-
nya Földváron, a bal Kökösnél foglal  állást. A 
77- és 78'ik csiki zászlóaljak Szent-Péteren feksze-
nek oly szörnyű hidegben, hogy az előőrsök nem 
képese/e kün állani, hanem egy-egy csép melegített 
pálinkára vagy borra kénytelenek födél  alá hú-
zódni ; ez alatt Engelhart orosz tábornok lovassága 
kora hajnalban már a helységben dobog; a meg-
lepett szentpéteriek és hermányiak hamarosan ma-
gukat összeszedik s a kozákokat gyorsan visz-
szaverik; most kemény ágyuharcz fejlődik  ki, mire 
a kétféle  lovasság csap össze; egyelőre a székely 
és Kossuth huszárok a muszka attaqueot nem áll-
ják ki, de Gál fővezér  szidalmára, hogy a székely 
névre gyalázatot hoznak : Horváth Kossuth-őrnagy 
előugrat, négyesével az ellen tömegébe bevág, 
bajtársai lanyhán követik, szúrásokat kap s alig 
menekül. 

n. magyar lovasság ezen gyenge diadalát a 
77. és 78. zászlóalji gyalogság a csatatér jobbol-
dalán levő dombril támogatja, az előbbiből 3 el-
esik többen megsebesülnek ; teaftobbet  szenved a 
tüzérség, kik közül kézdivásárhelyi Jancsó Mózes 
tüzértiszt az orosz lovasság ellen egy ágyusep-
rüvel sokáig védi magát, mig egy kozák pikája 
hátba nem üté. 

A magyar tábor az Olt jobb partjára vonult 
s a vesztett csata után azzal vigasztalja magát, 
hogy megismerkedett legalább a muszka forté-
lyaival. 

Gál Sándort e demonstratioért Bem felelős-
ségre vonta, ez azzal m?nti magát, hogy a nagy 
serget nem a székely, hanem a sziszföldön  át 
egyesekben akará Szeben alá vezetni, nem sike-
rült, igy is a székelyföld  szélén kelle kifelé  hú-
zódnia. 

Zászlóaljaink Homoródból és Kőhalomból 
,il.ni s'.í;c, .U' n ciU^t ájf/aci*.,  I j/ i ' t i í s ní-

hány puskát vesznek fel,  s ezeket a csapatok fegy-
vertelen emberei közt kiosztják. 

Február ló án a székelyek a b. Heydte által 
kiürített Segesváron vannak s pár nap múlva be-
érkeznek Medgyesre, hol Gál az egész székely had-
testet Bemnek átadja, ki innen a csiki 1 zászlóal-
jat 2 háromszékivel és 2 század székely-huszárral 
Besztercze vidékére küldé a borgói és radnai szo-
rosok védelmére. 

Márczius 2. és 3. Bem Medgyes és Kiskapus 
közt nem elég sikerrel harczolván, Segesvárra hú-
zódik vissza, hol a 77-ik csiki zászlóalj sánc20lá-
sokkal foglalkozik,  a 78-ik pedig melyet rövidség 
okáért ezentúl kizárólag kisérünk figyelemmel,  — 
Dánosban előőrsön áll s 500 udvarhelyszéki ujonc-
czal egészíttetik ki, kiket Fodor és Egyed száza-
dosok gyakorolnak be. 

A Se-esvárat meglepő hadi fogással  odaha-
gyó Bem Kabos zászlóalját kivéve abból Erzsé-
betit városon alul baltelé a czélból küldi a hegye-
ken át, hogy a Medgyesről Szeben felé  menekülő 
ellenségnek útját állja; de zászlóaljunk a feneket-
len márcziusi sárban e feladattól  elkésik és Sze-
ben ostromára estefelé  érkezik be, midőn már a 
csata hevesen folyt.  A zászlóalj mig megpihen, a 
nagycsüri szőlők tetején a tartalékban foglal  állást, 
majd a csatába vonatik s rohamokat kisért, de az 
ellenlovasság bevágására vissza akar vonulni, mi-
dőn Bem megjelenése és parancsa uj lelket önt 
beléjök. Székelyeink az öreg urat figyelmeztetik, 
hogy ne járjon elől a golyók zaporában, hanem 
hagyja őket elől menni, mert ha el talál esni, aztán 
Bémet nem pótolja ki senki. Mikor az éj homályá-
ban is egyre tart az ostrom, szól a székely : „Uram 
ne pelenkérozzunk, hogy a másik meglássa, hová 
lőjjön, hanem vegyük esturmra" ugy is lesz; az 
előbb bátortalan Kiss János százados zászlóaljunk-
ból az első, a téglavetőknél Szeben falai  közé hatol. 
Márczius 11-én éjjeli 10 órakor Szeben be van 
véve. (Vége következik,̂ , 



A n o v i b a z á r i szandsák egyházi hatósá 
gaihoz — a „Presse" értesülése szerint — körle-
velet intézett a seik ül-izlam, azzal a fölszólitással, 
hogy törekedjenek arra birni a lakosságot, hogy 
az osztrák-magyar csapatok iránt is gyakorolják 
a vendégszeretetet, a mely s z e n t a mozlimek 
előtt. 

* 

N e v e z e t e s n i r o k e t hoznak a táviratok 
Filippopolból is. jxz  európai commissio két nagy 
érdekű határozatot hozott. Az egyik az, hogy az 
igazságszolgáltatás a szultán nevében történjék ; a 
másik, hogy a tornaegyleteket, mint a közrendet 
fenyegetőket,  tilosoknak nyilvánította. Az első ha-
tározat jelentőségét nem kell magyaráznunk s csak 
a. on lehet csodálkoznunk, hogy a dolog Kelet-
id -léhában kérdésessé vált, miután a szultán 
sou rainitása ezen tartományban minden kétségen 
kivü. áll. Jellemző, hogy daczára ennek, nem egy-
hangúlag hozatott az illető határozat és igy nem 
bir kötelező erővel a kormányzóra nézve. Melyik 
hatalom lehetett az, a mely a szultán kénytelen 
souverainií- ának ama természetes kifolyását  elis-
merni vonakodott, azt tudjuk a nélkül, hogy a bi-
zottság jegyzőkönyvét  tanulmányoztuk volna. De 
annál feltűnőbb,  hogy a második határozat, mely 
a tornaegyleteket tilosoknak nyilnánitja, egyhangú-
lag lőn megállapítva. A határozatra tehát rásza-
vazott a muszka bizottsági tag is. Köztudomásu, 
hogy ezen egyletek nem is tornázással, hanem 
fegyverforgatással,  katonai gyakorlatokkal foglal-
koznak, nyilvánosan összeesküdt csapatokat ké-
peznek, melyek csak jelre várnak, hogy a török 
hatalom ellen kitűzzék a zendülés zászlaját. Köz-
tudomásu az is, hogy Siolipin orosz tábornok be-
folyása  alatt alakultak ezen egyletek és most a 
bizottság muszka tagja ugyanezen egyleteket a 
közcsendet fenyegetőknek  bélyegzi 1 Ez a dolog 
mulatságos oldala, de van nagyon komoly mozza-
nata is. 

A bizottság egyhangú határozata kőtelező a 
kormányzóra nézve s már most azon érdekes kér-
dés előtt állunk, hogy Alekoban lesz-e annyi bá-
torság, azon egyletek feloszlatására,  vafy  nem ? 
Ha nem lesz, a porta alig lógja tovább elnapol-
hatni az elhatározást, hogy a nagyhatalmaknál 
Aleko uram elcsapását indítványozza, — indítvá-
nyozza az európai comissio szóban forgó  egyhangú 
határozatának alapján, a mely esetben a kabinetek 
aligha tehetnének kifogást  Aleko elbocsátása ellen. 
De ha Aleko csakugyan ráadja a fejét  a torna-
egyletek feloszlatására,  lesz-e elég ereje és tekin-
télye annak végrehajtására? ha ellentállásra akad, 
van-e rendelkezésére megbízható erőhatalom ? Ha 
a miliczia — a mi legkevésbé sem lesz meglepő 
— megbizhatlannak mutatkozik — mi lesz ? Es ha 
a rend meg fog  zavartatni: mi történik ? A bizott-
ság muszka tagja tán csak azért szavazott a ha-
tározat mellett, mert előre látta, hogy e rendsza-
bály eszközlése zavarokat fog  előidézni és igy a 
torna-egyletek mégis csak meg fognak  felelni  a 
czélnak, melynek érdekében Stolipin ur azokat 
életbeiéptette Mindezen kérdésekre e perezben 
még nem válaszolhatunk, de mindezen kérdések 
.mutatják, hogy a commissio legújabb határozatai 
igen könnyen nagy jelentőséget nyerhetnek. 

Az erdélyi gavdák 1879. október 
'2—5  napján S.-Sztgyörgyön tar-
tandó 5-ik v.gyülésének napirendje 

Az erdélyrészi közlekedési vállalatok (a „Tag-
sági igazolvány" váltható szeptember i-étöl kezd-
ve Sepsi-Szent-Györgyön Bogdán András urnái) 
előmutatójának a következő menetdij-kedvezmé -
nyeket engedélyezik : 

A m. kir. államvasutak keleti vonalain egy-
szer Födvár vagy Brassó-ig utazhatni : a II. ko-
csiosztályban III. osztályú egész menetjeggyel ; a 
III. kocsiosztályban pedig II. osztályú félmenet-
jeggyel. Az első erdélyi vasút ugyanezen kedvez 
ményt nyújtja; mindkét vasúton, a kedvezmény-
érvénye f.  évi szept. hó 27-étől október hó to-éig 
tart. A Kolozsvár felöl  a vegyes vonattal 5 óra 
és 7 perczkor délután érkezők a földvári  állomá-
son szeptember hó 30-án, valamint október hó i-én 
és 2-án az „Intéző bizttság" szives közbenjárása 
folytán  kocsikat fognak  találni, melyek az átszál. 
litást Sepsi-Szentgyörgyro mérsékelt áron esz-
közlik. 

A Brassón át utazók kéretnek a kocsikról 
maguk gondoskodni. 

AnTagsAcn igazolványnyal" még ti következő 
előnyök vannak össekötve : 

a vándorgyűlés tagja a terjedelmes részletes 
jegyzökönyvet  és netán más, a gyűlés és tárlatra 
vonatkozó nyomtatványt díjtalanul és bérment-
ve nyeri ; 

az igazolvány előmutatása mellett a tagok a 
tái-latot díjtalanul látogathatják : 

igazolványt váltott tagek a városi polgárok 
Szives ajánlata folytán  szállással fognak  elláttatni. 

A kiállítási tárgyak szántására nézve a. kir 
államvasutak igazgatósága következőleg rendelke 
z ik: „A kiállításra teher Áruként küldendő és a 
„Vándorgyülési intéző bizottság Földvár — Sepsi-
Szentgyörgy" czime alatt feladott  tárgyak után f. 
évi september hó 20-tól bezárólag október hó 20-
ig teijedő időtartam alatt az odaszállitásnál a dij. 
szabás szerint esedékes rendes illetéket számitand-
ják fel;  a visszaszállítás azonban díjmentesen tör-
ténik, ha a kiállítási bizottság által-a kiállitás 
ténye s azon körülmény, hogy a kérdéses tárgy 
eladatlanul küldetik vissza, a fuvarlevélén  kellő-
leg bizonyittatik és a vissza szállításra vonatkozó 
fuvarlevelekben  egyszersmind a történt odaszálli-
tást igazoló eredeti fuvarlevelek  is csatoltat-
nak."— 

Az első erdélyi vaaut értesítése e tárgyban 
a következő : 

„Az ugyanazon alkalommal tartandó kiállítás-
ra szállítandó s teheráru gyanánt a „Vándorgyü-
lési intéző bizottságnak Földvár — Sepsi-Szent-
Györgyön" czim alatt feladandó  tárgyak és álla-
tokra nézve következő kedvezményt engedélye-
zünk. 

A kiállítási tárgyak után az odaszállitás al-
kalmával a dijszabásszerü teljes illetékek számit-
tatnak, ellenben a kiállításon eladatlanul maradt 
tárgyak az eredeti feladási  állomásra díjmentesen 
(csupán a felvételi  és bélyegilleték és netán mel-
lékilletékek fizetése  mellett) visszaszállittatnak. 

A kiállításra rendelt élőállatokra nézve da-
rabonkint és kilóméterenként s ugy az oda mint 
a visszaszállítás alkalmával fizetendő  mérsékelt 
dij engedélyeztetik., u. m. 

Lovak, öszvérek és csikók egy drb fela-
dásnál j kr. 

„ „ „legalább két drb„i"7i„ 
Szamarak, bikák, ökrök és tehenek „ 1 -58 „ 
Borjuk és h'zott sertések °'79p 
Szopós borjuk, sovány sertések, kecskék, 

juhok, ürük, kosok és bakok . . 0-26 „ 
Süldők, malacok, gödölyék és bárányok 0'i3„ 
Kutyák o-40„ 
Ketreczekben feladott  szárnyas állatokért a 

tényleges suly után (beleértve a ketreczek súlyát 
is) 100 kilogramm és kilométerenként 0-26 kr. 
papírpénzben a kezelési illeték már benfog-
laltatik. 

Ugy a kiállítási tárgyak, mint az élőállatok 
szállítása következő módozatok mellett fog  esz-
közöltetni: 

1.) A visszaszállítás ugyanazon útirányban 
eszközlendő, melyen a kiállításra való szállítás 
történt. 

E célból az odaszállitási eredeti fuvarlevél 
melyen az útiránynak előszabva kell lenni, a 
visszaszállítási fuvarlevélhez  hozzá csatolandó. 

2.) A visszaszállítási fuvarlevélnek,  a kiállí-
tási bizottmány az iránti tanúsítványát kell tar-
talmaznia, hogy a visszaküldött tárgyak kiállítva 
voltak és eladatlanul maradtak. 

3.) A küldeményeknek sem az oda, sem a 
visszaszállítás alkalmával behajtás után fizetendő 
utánvételekkel megterhelve lenniök nem szabad. 

4.) A fennebbi  díjkedvezmény érvényideje f. 
évi szeptember hó 27-től oktober 10 terjed. 

5.) Gyorsáruként feladott  kiállítási tárgyakra 
és állatokra e díjkedvezmény nem terjed ki. Mel-
lékilletékek a dijszabás szerint számittatnak." — 

A tárgyakat a földvári  indóháztól Sepsi-
szentgyörgyre s onnan ismét vissza az „Intéző 
bizottság"' díjtalanul szállíttatja. 

Bejelentési határ idő: 1879 szeptember hó 15-
ike, az „Intéző bizottságihoz Sepsi-Szentgyörgy re 
czimezve ; a tárgyaknak szeptember 30 án estigí 
az állatoknak oktober hó 2-ái délig kell helyt 
lenniük. Később érkezők a versenyből kizáratnak. 

A sepsi szentgyörgyi vándorgyűlés és tárlat 
kiegészitő befejezéséül  Brassóban fognak  ren-
deztetni. 

Október 6-án és 7-én borkiállítás, romániai 
és bulgáriai borkivitelünk erdekében ; 

október 7-én a fogarasi  ménes és az erdély-
részi méntelepek felesleges  lovainak elárverezése ; 

október 7-én lovagló-, szekerészeti és patkó-
lási szerszámkiállitás. — 

Október 6-án, délután 3 órakor a brassói vá-
rosház nagy termében az ottani t kereskedelmi 
és iparkamra és más t. érdeklődők becses közre-
működésével nemzetgazdasági értekezlet fog  tar-
tatni a következő napi renddel: 

. a) Egy elnök és két jegyző választása. 
b) Szüksége van-e az erdélyi országrésznek 

is — tekintettel mezőgazdaságra — a gyáru ipar-
ra és minő tere marad e mellett a kézi iparnak ? 

c) A gyári ipar fejlődését  minő akadályok 
gátolják és miféle  földmivelési  vagy más intézke-
ilézkedések által volnának azok mellőzhetők ? 

d) Miképpen iehetne a gazdasági hitelt az 
erdélyrészi viszonyoknak megfelelőleg  emelni? 

e) Miképpen kell intézkednünk, hogy a szom-
szédos államoknak a magyar szarvasmarha beho-
zatalát eltiltó rendeleteinek káros következményeit 
elodázzuk ? 

f)  Miképpen kell intézkednünk, hogy szarvas-
marha-tenyésztésünket emeljük, tekintettel lőleg a 
Romániába irányozandó vaj és sajt kivitelre ? 

g) Miképen kell intézkednünk, hogy juhte-
nyésztésünket, tekintettel a birtokrendezés és ta-
gosításra, valamint hazai gyapjuiparunkra emel-
jek, illetőleg lehetségessé tegyük ?— 

üzen napi rend a t. tagok kívánatára ínég 
bővíthető is lesz.— 

Az erdélyi gazdasági egylet igazgató választ-
mányának Kolozsvárt, 1879 septemberhó i-én tar-
tott ülésének megbízásából kiadta 

Gn maiit Vilmos, 
a vándor/yülés titkára 

ÉRTESÍTÉS 
az erdélyi gazdák V-ik vándorgyűlése alkalmából 
rendezendő tárlat helyiségeire nézve az aug. 12-én 
tartott gyűlésben a következő megállapodás történt. 

Az állattárlat leend a kollégium udvarán, a 
mezei termények az „Értesítés" 5-ik pontjában cso-
portosítottak kivételével a városház épületében, a 
takarmánymagvak és kerti termények a Bazár I. 
II. és III. számú szobájában, a gyí'mölcs és bor a 
népiskola épületében, méz és viasz a Bazár IV. 
számú szobájában, az eszköz- és géptárlat a kollé-
gium udvarán, a fa-  és vesszöipar a Bazár V. 
számú szobájában, a szövészeti tárgyak saját helyi-
ségükben, a cserépipar a Bazár VII. számú szo 
bájában, a tápipar a népiskola II. számú szobájá-
ban, a folyadékok  (szesz, eczet, sör) a népiskola 
IV. számú szobájában, a fanemek  és ásványok a 
a kollégium nagytermében. A kijelölt helyiségek-
ben el nem férő  tárgyak a Bazár folyosóján  és a 
fenntartott  VIII. számú szobában lesznek elhe-
lyezve. 

Midőn a kiállítási elnök ur megbízása folytán 
a könnyebb tájékozhatás kedvéért, ezeket a nagy 
közenség tudomására hozom: egyúttal nem mu 
lasztom el felkérni  mindazokat, a kik a kiállitáson 
részt venni óhajtanak, hogy bejelentéseiket a 1 ó 1-
i r t h o z czimezve szept. 15 -ig szíveskedjenek meg-
tenni, hogy a bizottság a tárgyak elhelyezésére 
nézve idejekorán tájékozhassa magát. 

Tudatni kívánom továbbá, hogy Brassóban 
a Nr. 1 vendéglőse azok számára, a kik Brassó-
ból meg akarják a kiállitást látogatni, ó f̂rt  napidíj 
mellett kötelezte magát fuvart  állítani ki. 

Dr. Szász István, 
kiállítási jegyző. 

Az erd. ga/d. V-ik vándorgyűlése 
alkalmából  rendezendő  tárlatra  szept 7  ig kővetkező 

tárgyak  vannak bejelentve  : 
Gróf  Kálnoky Dénes ö nmlgtól, Miklósvárról 

törökbuza, zab, paszuly, borsó, lencse, kendermaí, 
vaj. 

Mltsgs. Potsa József  főispán  úrtól Szász Dá-
nyárói bor és gyümölcs. 

T. Türk J. úrtól Brassóból liszt készítmények-
T. Teutsch József  úrtól Segesvárról borok. 
A medgyesi gazdasági iskolától kollectiv ki : 

állítás. 
' A földvári  gazdasági iskolától kollectw ki-

állitás. 

T. Coppony & Königes uraktól Brassóból 

lisztek és kásák. 
T. Horváth János úrtól Krizbáról gyümölcs. 
T. Peliones úrtól Brassóból lisztek és kásák. 
A fülei  vashámortól kollectiv kiállitás. 
T. Keöd József  kapitány úrtól Balaton-Füred-

ről borok. 

Erdélyi gazdasági egyesülettől Kolozsvárról 

gyümölcs. 

T. id. Bodor Pál úrtól Kolozsvárról gyü-

mölcs. 

T. Brassai József  úrtól Kolozsvárról gyü-

mölcs. 



T. Szentgyörgyi József  úrtól Kólozsvárról 
gyümölcs. 

T. Szenkovich Márton úrtól Kolozsvárról gyü-
mölcs. 

T. Hutter Sámuel úrtól Kolozsvárról gyümölcs 
és méz. 

T. özv. Csapó Sándorné asszonytól Kolozs 
várról gyümölcs. 

T. ifj:  Bodor Pál urtöl Kolozsvárról gyü-
mölcs. 

1. W. Siedersleben & Comp. Bernburg An-
haltból gépek. 

T. Toll úrtól Klosterneuburgból az „Obstgar-
ten" czimü pomologiai lapnak eddig megjelent 
számai és gyümölcs képek. 

T. Zsigmond Ferencz úrtól N.-Baczonból szö-
vetek. 

T. Benkő János úrtól Nagy-Baczonböl szö-
vőszék. 

T. Téglás Gábor úrtól S.-Szentgyörgyön kü-
lönféle  gépek. 

T. Fehér Miklós úrtól Szemerjáról egy fél 
Jackard szövőszék. 

T. Solymosi Anna kisasszonytól kötőgép 
gyártmányok. 

A háromszéki házi ipar egyesülettől szö-
vetek. 

A baróthi gazdasági iskolától a) egy 6 éves 
erdélyi fejős  tehén borjúval b) egy béres szekér 
c) egy eke. 

T. Sándor István úrtól Sepsi Sztgyörgyről 
különféle  kőzetek és festődei  iparczikkek. 

Br. Apor Gábor sepsi alsójárási szolgabíró 
úrtól járása részéről, állatok, kerti és mezei termé-
nyek, házi iparczikkek. Erről a részletes kimuta-
tást e lapok jövő száma hozza. 

A sepsiszentgyörgyi felsőnépiskola  gazdasági 
szakosztálya részéről, a gazdasági kiállításra kö. 
vetkező tárgyak jelentettek be: I) Egy IO éves 
borjas tehén. 2) Egy 20 hónapos bika 3) Őszi rozs 
4) Kanadai zab és fekete  zab. 5) Muskotály és 
ötvennapos tengeri. 6) I.enmag. 7) I.óhermag. 8) 
Baltaczim (esparzett) 9) Krumpli (rózsa) 10) Takar-
mányrépák plántáról és magról. 11) Sója bab. 12) 
Fekete borsó. 

Közli <lr. Szász István, 
kiállítási jegyző. 

Fürdői levél, 
Tusnádfürdő,  szeptember 8. 

Vége van a fürdőidénynek  nálunk is. Szep-
tember i5-ikén hazatakarodik mindenki, a ki még 
itt maradt. Pedig most is kevesen vagyunk. A bir-
tokosságból egy-kettő még kitartotta máig, most 
azok is itt hagytak bennünket, mint szent Pál az 
o'áhokat. — A „Wandelbahn" üres, egy-két álmos 
yiiquettirozó ül naphosszat az asztalnál, nagyokat 
ásítanak, fölkelnek  az asztal mellől s kinéznek a 
sétány felé  : nincs-e valaki, nem jött-e uj vendég. 
Hasztalan minden kísérlet: Tusnád néma lett. A 
czulcrásznál már csak tejes kávét kapunk, a ven-
déglőben aranyért sem adnának eg-y rostélyost . 
általában már nincs is vendéglő. Kihalt világ, nép-
telen l-.ázak, kon»ó üresség. . . . 

Az erdő fenyvese  pedig ha szép volt nyáron, 
ha igéző volt a vepdégekkel rakott sétány, bizony 
most, ebben a némaságában még szebb. A közel 
falvakból  szabadon járnak be a székely leányok, 
lejönnek a hegyek közül a pásztorlegények s az 
idyll-órák zavartalan folynak  le a sétányokon. A 
hol eddig X. báró meg Y. nagysám esküdt, egy-
másnak örök hűséget, ott most Rózsi meg Jancsi 
szedik a szerelem késő gyümölcseit — egymás aj-
kairól. S minthogy a fürdő  s különösen Tusnád 
fürdő  leírásából az Olt kimaradhatlan requisitum, 
— annálfogva  megemlítem azt is, hogy ez a folyó 
csendes hömpölygésével, lassú morajával zúgolódni 
látszik a szaladó időre s minél gyorsabban fut  az 
idő, ő annál lassab ban folydogál;  habjaival, csergő 
habjaival elsiratja az elmúlt szép időket, aranyos 
napokat, boldog perczeket, a miket ő ezen a fürdőn 
éjjel, nappal ellesett, mig tartott a szép nyár. 

Most már elmélkedhetünk a lefolyt  szép idők-
ről. elmondhatjuk például minden indiskretio nél. 
kül, hogy a fürdőbirtokosság  bizony nagyon keve 
set teszen Tusnádért. A járdákon összehalmozódott 
szemét, a kidőlt rácsozatok, itt-ott a megnevezhet-
len d á n i a i i l l a t mind arra mutat, hogy a für-
dőbirtokosságnak nem fekszik  lelkén ennek a szép 
fürdőnek  tisztántartása. Nem tudom, az uj biztos 
hogyan fogja  fel  hivatását, hogyan gondolkozik 

feladata  felől,  de ha t é n y e k után kell Ítélnünk, 
bizony sok.neki a fizetés.  Nagyon meglátszik, hogy 
boldogult gróf  Mikes Benedek úrtól nem tart töb-
bé senki. 

Végre is, nézetem szerint, többet ér nekünk 
ez a hazai fürdő,  minthogy az eféle  mulasztásokat 
szó nélkül hagyhatnók. Ha azok, a kiknek érde-
kűkben áll, semmit nem tesznek ennek jó karban 
tartására, hogyan várhatják, hogy a hazai és kül-
föl  ti közönség részéről pártolásban részesüljön. — 
Aztán maga a birtokosság sokat tett arra nézve 
hogy a nemzetiségek közötti éles ellentét minél 
inkább mérgesedjék. Csupán a románok voltak 
„kedves" vendégei, a magyarok látható mellőzésé-
vel. Ha tekintetbe vesszük, hogy Romániából sok 
pénzt hordnak ide, — akkor talán nyerészkedési 
szempontból menthető ez az intolerantia, de ha a 
magyar nemzeti szempontokat tekintjük, — bizony 
kár a magyart mellőzni csupán pénzért. 

Jövő levelemben még alkalmasint szólok a 
fürdőbirtokossághoz. 

Egy elkésett vendég. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— S z í n t á r s u l a t u n k szombaton Henne-

quin „P u p o s"-át hozta színre Szathmáry Károly 
jutalmául. Szathmáry teljesen elemében volt s Me-
quillet fárasztó  szerepét kiváló gonddal domborí-
totta ki minden részében. Különösen sikerült jele-
nete volt az, a melyben értesül, hogy a szeretett 
lény viszonozza titkos vonzalmát, a melyet kinyi-
latkoztatni soha nem mert volna. Játéka itt töké-
letesen indokolva volt a lelki állapot által. A re-
ménytelenség nyomasztó helyzetéből a földi  bol-
dogság zenithjére csak a hihetetlennek érzetén le-
het felemelkedni  s épen ezért kell helyeselnünk 
azt, hogy a tomboló kitörés helyett a megrendü-
lés, a l e h e t s é g e s - e ? felett  való töprengés mo-
tiválta magatartását. Kazaliczky alakító tehetségé-
nek ujabb bizonyítékát adta D'Carrilliere naiv ifju-
öregében. Zádor (Graffmann)  és Némethy L. (Graff-
mann asszony) az indulatcserében különösen kitű-
nők voltak. Ez alkalommal láttuk először Szath. 
máryné asszonyt nagyobb szerepben. Előnyös szín-
padi alak, de kezdő. Mindenek előtt le kell szok-
nia arról a sajátságos hanghordozásról, mely — ha 
nem is az, — nagyon hasonlít a monoton recitá-
láshoz. Morvayról megjegyezzük, hogy a „nők ked-
venczéhez" több sanguinizmus is férhet. 

Vasárnap a „ F a l u r o s s z á t " a szokottnál 
nagyobb közünség é l v e z t e . Ez már magában is 
nagy difséret,  minthogy gyakran vált már a vi-
déki színpadokon élvezhetetlenné ez idő szerint 
első népszínművünk. Kiss Pista annyi drámai erő-
vel személyesítette Göndört, hogy meglepett vele. 
Csak arra figyelmeztetjük,  hogy igyekezzék a hang-
súlyozásra nagy gondot fordítani,  nehogy a tragi-
kum kaczajra adjon okot. Mikor pl. Boriska elalél 
karjaiban, igy kiállt fel:  „Mit csináljak én most 
ezzel a leánynyal !u A helyzet itt egy cseppet sem 
nevetséges, s mégis Kiss Pista felkiáltása  a „fel-
sőbb regiokban'' olyan kaczajt idézett elő, — akár 
Fipsz, a hires nőszabó. Továbbá a dal szövegének 
tiszta kiejtése sem másodrendű dolog a magyar 
népdaloknál. 

A keddi előadás valóban ritkítja párját e szín-
padon látott színmüvek között. — Newsky Pé-
ter „D a n i s e f f e k "  czimü 4 felvonásos  színmü-
ve volt az előadás tárgya. E kitűnő darabról még 
midőn a fővárosban  is újság volt, közölt lapunk 
ismertetést két izben és igy fölöslegesnek  tartjuk 
az ismétlést. Megemlítjük, hogy Newsky Péter 
nem más, mint Dumas Sándor, a genialis franczia 
szinmüiró. A cselekvény mindjárt az első felvonás-
ban előrehalad s bevezet a bonyodalomba. Ez is 
egyike a darab érdemeinek, jc-%. pontos összjáték-
nak csupán az szolgált némi hátrányára, hogy a 
szerepek némelyike szűkölködött folyékonyságban. 
A szereplők odaadással alakítottak s látszott, hogy 
maguk is élvezik a szép müvet. Kazaliczky,  Szat-
máry, Morvay, Benkő Jolán, Zádorné, Sztupáné^ 
Zádor kitűnően sikerült jeleneteket sceniroztak. A 
közönség pedig nagyrészben — otthon volt és el-
mulasztotta annak láthatását, a min kapva kapha-
tott volna. Bánhatja is ! 

— Z á d o r Z o l t á n , helyben működő színtár-
sulatunk egyik jeles tagja, szombaton, e hó 13-án 
jutalomjátékául a „Londoni koldusok" czimü érde-
kes darabot választotta. Ezen jeles művészt, ki kö-
zönségünket sok oldalú tehetségével gyakran 
gyönyörködtette, ajánljuk melegen a színház láto-
gatók sziv JS pártfogásába. 

— L e g i d ő s e b b B e t h l e n J á n o s 
temetése f.  hó 4-én d. u. ment végbe Kolozsvá-
ron külmonostor utczai lakásáról, melynek kapu-
köze s a ravatalhoz vezető szobák egészen be 
voltak vonva feketével.  A halottas szoba aranyo-
zott szegélyű fekete  drapériáján két oldalt a Beth-
len czimer függött,  a diszes ravatalt 18 szebbnél-
szebb koszorú boritotta be. A gyászszertartást 
Szász Domokos végezte, miközben a dalkör éne-
kelt. Az impozáns halotti menetet a kolozsvári ev. 
ref.  kollégium ifjúsága  nyitotta meg. Ott voltak 
továbbá a megyei és városi hatóságok testületileg 
a papság, egyetemi tanárok, nemzeti színház sze-
mélyzete, kataszteri hivatal, az összes többi ható-
ságok képviselői, s nagyszámú közönség. A hat 
ló által vont halottas kocsit diszőrség vette körül; 
utánna jöttek a Bethlen család férfi  tagjai és szá-
mosan az erdélyrészi aristokraciából. A menetet 
hosszú kocsisor zárta be. Bethlen János gróf  halála 
mély részvétet keltett mindenfelé.  A gyászoló csa-
ládhoz számos részvétsürgöny érkezett. 

— A b i k s z á d i l o p á s r ó l lapunk egyik 
közelebbi számában hoztunk volt egy közleményt 
mely szeuint Hegyeli tiszttartótól 1515 frtot  kira-
boltak. Most, a mint értesülünk, ez ügy sokkal 
szomorúbb stadiumban áll: maga Hegyeli jött ala-
pos gyanúba a pénz eltüntetését illetőleg, melyre 
nézve a hivatalos vizsgálatokat meg is indították. 

— Ö n g y i l k o s s á g . Mult héten egy Hankó 
nevü kézdivásárhelyi hivacalnok, mint mondják 
egész éjjel kártyázván, tetemes összeget vesztett 
s e miatti elkeseredésében kocsira ült s egyenesen 
a torjai kénbarlanghoz hajtatott, mely köztudomás 
szerint gyankran szolgált már az öngyilkosoknak 
eszközül a benne kifejlődő  szabad szénsav által. 
Hozzátartozói gyanították szándékát s nyomban 
utánna indultak, de későre érkezhettek meg, mi-
vel a szerencsétlen fiatal  embernek csak holt tes-
tét húzhatták ki a veszedelmes barlangból. 

— A t o r j a i f ü r d ő  nevezetes változáson 
megy keresztül rövid idő alatt. A mint bennünket 
értesítenek, br. Apor Károly ur ezi n fürdőt  egy 
angol szakértővel megvizsgáltatja s analizáltatja 
vizeit, annak különféle  gyógyerejü hatását konsta-
táltatván, a szerint fogja  berendeztetni. A báró ur-
nák ezen gondoskodása mindenesetre figyelmet  és 
a közönség köszönetét érdemli meg. 

— A n a g y s z e b e n i katonai intézet a nö-
vendékek között nagymértékben elharapódzott 
egyptomi szembetegség következtében igényelt 
gyökeresebb munkálatok megejthetése végett ez 
évben zárva marad. 

— A k o l o z s v á r i  egyetem bölcsészeti ta-
tanára s a kitűnő paedagog, Felmíry Lajos félévi 
szabadságot nyervén, kormánykölt <égen Londonba 
utazott, az ottani nevelésügyi viszonyok tanulmá-
nyozása végett; részben pedig adatokat gyűjtendő 
a British muzeum könyvtárában egy terjedelme-
sebb szakmunka megírásához. 

— K i v á n d o r l ó k M a g y a r o r s z á g b ó l 
A „Temesvárer Ztg." szerint több község román 
lakossága közt, főleg  a hol a lakosok egy része 
német, figyelemreméltó  mozgalom van készülőben. 
A kedvezőtlen anyagi viszonyok s azon körülmény, 
hogy a németek közt meg nem élhetnek, arra 
kényszeritik őket, hogy Dobrudzsába kivándorol-
janak. Igy Román-Sztmiklós község összes román 
lakossága lelkészestől és tanitóstól együtt elhagyni 
készül eddigi lakhelyét. 

— U j c z i m s z a l a g o k . A nyomtatvány kűl -
demények bérmentesítésére cimszalagok fognak 
kiadatni, melyek a jelenleg uj érvényes czimszala-
goktól annyiban eltérnek, hogy a 2 krezáros le-
véljegy nem sárga, hanem violaszinben, még pe-
dig nem a szalag" bal, hanem a jobb sarkára lesz 
nyomva, s ugyan olyan jelvényü lesz, mint a je-
lenleg érvényes levéljegyek. Az uj czimszalagok 
ára ugyanaz lesz, mint a régieké ; t. i. 5 darab-
ból álló laja 11 krajcár, s az alkalmazásukri vo-
natkozó szabályokban nem fog  változás belépni. 
A sárga levéljegyes cimszalagok azonban a kész-
let' kifogytáig  akadálytalanul használhatók. 

— N ő u j o n c z . A napokban egy temesvári 
család fiatal,  csinos leánya, Aloizia meghívást ka-
pott, hogy haladéktalanul jelentkezzék az ujoncz-
állitásnál. Mivel nem élünk Dahomeyben, hol a 
király egész amazon-ezredet tart, a családnál nagy 
álmélkodásra adott okot a meghívó. Végre — mint 
a „N. P. J." irja — kisült, hogy a katanai irodá-
ban Aloizia kisasszonyt Alois-sal cserélték fel,  s 
ennek következtében az ügyet minden akadály 
nélkül el is lintézték, Aloiza kisasszonytól tehát 
nyugodtan alhatik Novi-Bazár. 

— R a b b i é s k á n t o r . Van Beregszásznak 
egy Schwarz Ábrahám nevü rabbija, ki 18 évi ott 
léte alatt sem tudott magyarul megtanulni s ki es-
küdt ellensége minden műveltebb reformeszméknek 
és hazafias  haladásnak, A hitközség egy év előtt 
egy zenei ismeretekkel biró kántort választott, ki 
csakhamar az általa alapitott templomi énekkart 
igen szép s más felekezetbeliek  által is gyakorta 
meghallgatott egyházi müdarabokra tanította be. 
A rabbi ur e miatt oly iszonyú gyűlölet tárgyává 
tette a szegény kántort, hogy azóta folyvást  a leg-
galádabb eszközökkel küzd ellene. A minap ő és 
pártja 100 frtot  Ígértek egy megbottlott leánynak, 
ha csábitójának a kántort nevezi meg, de a leány 
maga a rendőrség előtt hazudtolta meg ez állítást. 



rabbi még jobban feldühödve,  mult hó ió-án a 
szószékről kezdte gyalázni a kántort a hallgatók 
legnagyobb megbotránkozására. Elmondotta, hogy 
egy aljas sehonnai (a kántor) miatt elpusztul a vá-
ros, az egyház; ennek tulajdonitható az idei rosz 
termés. Kik őt hallgatják, imájukat isten nem hall-
gatja meg ; mig őt az egyház el nem kergeti, ad-
dig minden születendő gyermek törvénytelen faty-
tyu gyermek lesz, s a hol ő vagy énekkara a tem-
plomban ál), az a hely tisztátalan és megfertőzte-
tett. Élesen kikelt a népiskolák, az e részben fenn 
álló törvények és a kor szellemébeni nevelés ellen 
s gúnyosan emlité fel,  hogy jobb volna, ha a thal-
mudot tanítanák a gyermekeknek, mint azt, hogy 
„hány disznó fér  egy erdőbe" stb. Végül dühtől el-
torzultan kijelentette, hogy nem riad vissza sem az 
erőszaktól, sem a botránytól, s ha egy következő 
szombaton ismét a kántor fog  a templomban éne-
kelni, — akad még ötven ember, ki vezetése alatt 
meg fogja  szállani a templomot s erőszakkal fogja 
kidobni a kántort stb. — Ily izgató beszédek után 
most már, mint az „Egyetértésinek irják, oda fej-
lődött a dolog, hogy a zavar az izraeliták között 
tetőponton lévén, a czivakodás, a torzsalkodás na-
pirenden van, a mi aztán utczai botrányokra ad al-
kalmat, sőt néhány gyengébb sziVüek este se mer-
nek az utczára kii.lenni fegyver  nélkül. Ami a do-
logban felette  különösnek tetszik : a bujtogató pap, 
ki az izgalmakat okozá, folytonosan  szabad lábon 
van s izgatásait egyre folytatja. 

A b é 1 i b i r ó, Baka N. ioo forintot  elvesz" 
tett. Hogy ezen, szerinte ellopott pénz megkerül 
jön, a zelizi javas asszony bölcsességéhez fordult. 
Ez azon babona-reczeptet adta a birónak, hogy 
mezítelen lábbal keressen az Ipoly folyóban  egy 
darab fát,  azt tegye otthon izzóparázsra, s a ki 
a fa  elégéseig legelőször szobájába lép, az a tol-
vaj. biró mindezt hűségesen megcselekedte. Leg-
elős;. Simonyi Gy. törvénybiró lépett a szobába. 
Távozása után a javas asszony folyton  azt lelkelte, 
hogy a tolvaj nem lehet más mint Simonyi. Hogy 
azonban még bizonyosabb legyen a dolog, az asz-
szony azt javasolta, hogy szerezzen a kárvallott 
fél  igaz gyöngyöt, s azzal ujabb próbát tegyen, 
ííehány napra a biró községi bizottsági gyűlést 
tartott s ott egy már kész folyamodványt  terjesz-
tett elő aláírás végett, melyben a községi elöljáró-
ság a minisztériumtól 10 frt.  melléklése végett 

igazgyöngyöt kér. A községi V'-ottság két tagja 
már alá is irta a kérvényt, midőn a béli törvény-
bíróra került a sor, ez nem akarta aláírni az ostoba 
kérvényt, Erre a már amúgy is gyanakodó biró 
azt mondta a törvénybirónak: „Te loptad el a 
pénzemet." A törvénybiró rögtön elhagyta a biró 
házát s becsületének megsértése miatt a biró ellen 
pert indított. A per a napokban tárgyaltatott s 
alperes elmarasztalásával végződött, a kérvényt a 
jeles község mégis felküldte  a minisztériumhoz. — 
Kíváncsiak vagyunk, hogy mit felelnek  rá. 

H I R D E T M É N Y . 
174 darab fejér  tény ész juh 

s 4 darab fekete  tenyész berbécs, 
ngy szintén 60 darab idei bárán v 
együttesen eladó. —Értekezhetni 
Oitszemen Székely Gyulánál. 

Érték-  és  vd/tó-árfolyam  a bécsi  cs. kir  nyilvános 
tőzsdén  szeptember  7 

Magyar aranyjáradék 91.63 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
n n n n • 
„ keleti vasút II, kibocsátási államkötv. 82.50 
„ „ „ 1876. évi államkötvény . . 73.75 
„ vasúti kölcsönkötvény . . . . . . . . 110.20 
„ földtehermentesitési  kötvény . • . . . 87.50 

Temesvári 85.25 
Erdélyi 86.— 
Horvátszlavon 87.75 
Szőlődézmaváltsági 89.— 
Osztrák egys. államadósság papírban . . . 66.45 

„ „ „ ezüstben . . 68.05 
Maranyjáradék 79.60 

1860. államsorsjegy 123.50 
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . . 829.— 

„ hitelintézeti „ . . . • . . 255.90 
Magyar hitelbank 246.75 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany • 5.59 
Napoleond'or 9.32 
Német birodalmi márka 57-9° 
I.ondon 117.80 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Etfal 
va és Zoltán iskolailag egyesült köz;-

ségek községi vegyes iskolájánál egy rendes 
fiu  tanitói állomás betöltésére ezennel pályázat 
nyittatik. 

A megválasztsndónak javadalma 3119 írt. 
o- é-ben, szállás, egynegyed hold kr-nilet-
mény és 2 öl tiizi fa. 

A folyamodni  kívánók kéretnek ckU'vf-i>-
ikkel felszerelt  folyamodványukat  aloiirt isk 
széki elnökhöz f.  évi szeptember hó 27-ig be-
küldeni. 

Bak esi Gergel y, 
3 4 iszksz. elnök. 

H I R D T S M É N Y . 
Az általam megvásárolt T a m á s s y György 

Imecs Jenő és Remenyik-'éle árapataki ítio 
hold szántó és kaszálóból álló birtok az ahoz 
tartozó három korcsma és egy malom joggal 
szabad kézből több évekre haszonbérbe, eset-
leg örök áron eladó 

Ér tekezli nt n i v á i tó - ü /1 e t Í> m b e n 
Brassó, IS79. szept. 4 én. 

2—2 Konstantin Sterin. 

1 K MQE 
könyvkereskedésében  Sepsi-Szentgyőrgyön 

ajelen̂ taróvre kaphatók mindeiiMe 

a taiiitők számára 
rajz- és Íróeszközök nagy választékban. 

Kaphatók  egyszersmind csinos kiá,llitásu és olcsó 

diszmüvek, könyvtáskák 
stb. gyermekek számára; Egy jökarfoan  levő Z O I b T G - O I ^ - ^ 

kedvező feltételek  mellett eladó lévén, a fentebbi  könyvke-

reskedésben a t. venni szándékozók eziránt értekezhetnek. 


