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A „Nemere" kiadó hivatala. 

Budapest, október 8. 
A napokban végre meghozzák a monarchia 

két felének  hivatalos lapjai azon nagy horderejű 
közlést, melyhez hasonló csak két év előtt volt 
olvasható a legfelsőbb  kéziratok nyilvánossá téte-
lére szánt ama közlönyökben. A hivatalos lapok 
pár nap alatt meghozzák a hirét a külügyminisz-
tériumban végbement változásnak ; Olvashatjuk a 
gróf  Andrássy távozásáról s báró Haymerle 
kinevezéséről szóló királyi kéziratokat. 

Andrássy tehát csakugyan megválik döntő be-
folyású  állásától! Oly tény ez, mely kétségtelenül 
hevesebb dobbanásba hozza a magyar sziveket — 
még azon táborban is, hol eddig Andrássy ellen 
legjobban tüzelt az oppoziczió. 

Őszi dalok. 
i . 

Elmúlt a nyár, kelyhét a liljom, rózsa 
Elhullatá, mi szép, mindent magáról. 
Zörögve 'null a kis levél a fáról, 
Hisz mindeniknek hervadás a sorsa. 

Szép álmaink is egyszer igy elmúlnak, 
Miként a bűvös-bájos dajka ének. 
Ábránd, 

remény, mik egykor éltetének, 
Miként virágszirmok, elhalványulnak. 
ösz 

van .. . kalászt a lágy szellő nem renget, 
Pedig már él egy uj tavasz csirája ; 
De ah, szivünk, — ha elhullt már virága: 
Több uj tavasznak báján nem merenghet 

II. 
Veled vagyok, csupán veled; 
Olyan csendes minden itt. 
Senki ébren, minden alva, 
Mintha minden már kihalva ; 
Oh, de hallom 
Szivednek veréseit. 

Nézd, a fáról  mint peregnek 
Le a sárguló levelek ! 
Szivem sajog, hogyha látom, 
Könnyek égnek szempillámcn; 
De megnyugszom, 
Ha nézhetem te veled. 

Jer szivemhez! keblem forró, 
Vedd át annak melegét! 
így, kebled hideg havából — 
Mig az enyém veszt a lángból — 

Minden nemzetnek megvan a maga jóltevő 
geniusa, mely századok folyása  alatt sem hagyja 
el azt, csak csc-rbe ne hagyasséU, E jóltevő szel-
lem az öntudat, a magas czélokéít való lelkesedés. 
A nép, melyet ez öntudat, e lelkesedés nem hagy 
el, biztosítva van minden időkre's igy nekünk nem 
lehet nemesebb feladatunk,  mini "ez öntudat, ezen 
lelkesedés alapját, a magyarság eszméjét magunk-
ban s gyermekeinkben megtartani, ápolni s élesz-
teni. Mert az a kezesség a nemzet femnaradására 
nézve. S ekkor nem fog  teljesülni Vörösmarty sö-
tét jóslata a népsirról s a benjie elsülyedő nem-
zetről, hanem megvalósul Széchényi liires mondá-
sa, mely Magyarországot nem a múltban, de a jö-
vőben keresi. * 

Nemzetünk élni fog,  a mig a magyarságban 
s ennek magas hivatásában való hit él s általunk 
folytonosan  ápoltatik. A magyarság nem szólásfor-
ma, de élő eszme. Ma már nethesak magyar irók 
hirdetik, hogy a magyarság nagy eszme Európa 
egész keletére nézve s a magyarságot kioltani any-
nyit tenne, mint a szabadság világát Európa egész 
keletére nézve kioltani. Nézzünk körül s legyünk 
büszke ama tényre, — hogy a szabadság honol a 
Kárpátok és az Adria közt. Keletre tőlünk a des-
potikus Oroszország, délre a fanatikus  Törökor-
szág, hol fanatizált  törökök és fanatizált  keresz-
tyének gyilkolják le egymást. Északra fekszik  Né-
metország, mely nem ismer magasabb feladatot  a 
katonaállam eszméjének megvalósításánál s mely a 
demokratikus eszmét népei közt már majdnem tel-
jesen elfojtotta.  S nyugotra tőlünk Ausztria, mely 
csak Magyarország követelése folytán  nyerte meg 
szabadságát. ' 

Valóban csudálatos, hogy az ázsiai magyar 
faj  a kiválasztott: zászlóvivője lenni a szabadság-
nak Európa keletén, mikor valamennyi vele rokon 
faj,  a török, mongol, tatár a legmerevebb despo-
tizmusra hajlik. A magyar faj,  mióta csak Euró-
pában meggyökeresedett, mindig az emberiség leg-
magasabb eszméinek szolgálatában állott. S a med-

Könnyek válva: 
Add szerelmednek jelét. 

Lásd! szivembe' még tavasz van, 
Ámde eljöhet a tél; 
S szép napjaink ránk nem várnak, 
Reményeim velők szállnak. 
Elhullanak, 

Mint őszszel a falevél. 

III. 
Szerettem a tavaszt, 
A zsenge kikelet ifjú  zöld világát; 
Meglesni a hajnalt 
Ébredező félben, 
Arczod bájit látva mindég 
Mosolygni a rózsafényben. 

S most az ősz mi fájó! 
Nézni a levelek lassú elhullását, 
Elmerengve hosszan 
E haldokló képen, 
Szép arezodnak hervadását 
Látni minden kis levélen! . . . 

Ildiim József 

Apróság. 

Hogy szeretnek az asszonyok 
• Az-egyik addig szereti férjét,  mig az csinos, 

fiatal  és egészséges és elég pénze van neki. A 
másik csöndben szereti férjét,  olyan csöndben, 
hogy az nem is tud felöle,  bár husz éves házasok. 
A harmadik féltékeny,  szereti férjét.  Mindég-
ijesztő, csúnya cselédséget tart és perczig se tá-
vozik oldala mellől. A negyedik azért szereti élete 
párját, mert az művész vagy más neves személyi-
ség. Mihelyt megszűnik az lenni, az asszony haj-
lama más férfi  felé  fordul.  Az ötödik azért tartja 
fenn  a békességet, mert a térj, gyermekeinek atyja 

dig a szabadság, egyenlőség, — művelődés eszméi 
bennünk élni fognak,  a meddig hiszünk a magyar 
isteni szentháromságban : addig a magyarok istene 
sem hagy el bennünket. Paskievics, Haynau, Bach 
és Schmerling daczára Magyarország újra feltáma-
dott az önállóság minden attribútumával. Van ma-
gyar király, van magyar szent korona. E büszke 
vívmányra bizalommal tekintünk most, midőn An-
drássy leszáll a külügyek vezetésének trónjáról, s 
ajtormánvpálczát egy németnek adja át, 

Nem tekinthetünk közönyösen azon időpontra, 
mikor gróf  Andrássy, uralkodója kegyelmének je-
leivel elhalmozva, a népszerűség visszatért dicsfé-
nyében leteszi a kormánybotot, mely eddig állá-
sunkat kifelé  a népek konczertjéhen meghatározta. 
Andrássy tekintélye a mi tekintélyünk is volt. Ha 
Andrássy a népek tanácsában fölemelte  szavát — 
dicsőségének fénye  visszasugárzott azon nemzetre, 
mely őt szülé. A magyar nemzet volt az, mely 
Andrássy által megköté a szövetséget észak hatal-
maival, a magyar nemzet volt az, mely Andrássy 
által korlátozá Oroszországot, s hódításai teréről 
a Dunán át visszaszorította, s a magyar nemzet 
volt az, melyet Andrássy személyében szövetségi-e 
kért közép Európa legnagyobb hatalmassága. — 
A mit Beust., Bismarck .gyűlölete elrontással fe-
nyegetett, azt a magyar Andrássy jóvá tette ; az 
áldásos középeurópai 3zövetség, mely monarchiánk-
nak ismét megszerzé a rég nélkülözött szilárdsá-
got és biztosságot, — gróf  Andrássynak miivé. 

S midőn most gróf  Andrássyt magas állásá-
tól megválni látjuk, nem tudjuk leküzdeni magunk-
ban az aggálynak egy nemét nemzetünk legköze-
lebbi jövője iránt. Andrássy megy s a német Hay-
merle jő helyébe. S ugyanekkor odaát Ausztriában 
egy sötét koaliczió tűnik fel  a parlamentáris aré-
nán ; minden rosz jelszó : föderalismus.  lderikaliz-
mus, feudalizmus,  panszlavismus helyet foglal  ama 
táborbuu, A nyugatról fenyegető  szláv felhő  parai-
lisálja-e a keleten gomolygó szláv felhőt,  — vagy 

s hogy jó példát mutasson csemetéinek. A tizedik 
azért szereti férjét,  mert az becsületes asszonyhoz 
igy illik, különben marja a világ szája. A huszadik 
az okból, mert fél,  hogy férje  beváltja szavát, meíy-
szerint agyonveri, ha csinyt tapasztal. Az ötvene-
dik a miért megszabadította rokonaitól, a hol rab-
szolga volt, s mert tisztességes életmódot biztosit 
neki. A századik pedig tiszta, tiszta igaz szerelem-
ből. 

Csoda-e, ha nemsokára itt lesz az idő, mikor 
csak minden századik leányt veszik nőül? 

A császár kabátja. 
Vilmos német császár nem sokat ad az öltö-

zetre. — Komornyikja.  a múltkor példálózott, hogy 
egy uj kabátot vegyen föl,  mert az, a melyet hasz-
nál, nagyon kopott, hiszen két vagy három esz-
tendővel tovább hordta, mint kellett volna. 

Egy reggel a császár, nem találva kabátját, 
a komornyikot hivatta : 

„János — kérdé tőíe — hol van a régi ka-
bátom ?a 

„Fölséges uram, én vittem ki a szobából, hogy 
ne vegye már fel,  mért nem arravaló." 

„Mit csinálsz vele János ?" 
„Azt hiszem, hogy eladom." 
„Mit gondolsz, mennyit kapsz érte ?" 
Már erre bajos volt válaszolni, mert oly rosz 
a kabát, hogy a házalózsidó sem adott volna 

egy forintot.  E kérdésre tehát János egy perezre 
zavarba jött, de kevés gondolkozás után azt vála-
szolta : 

„Reménylem, hogy el tudom két forintért 
adni." 

A császár fölvette  az asztalról pénztárczáját 
kinyitotta és a két forintot  átadta Jánosnak. ' 

„Itt az ára János — mondá; — megszoktam 
azt az ócska ruhámat, nagyon kényelmes, hozd 
vissza, szükségem van reá." 

volt 



pedig egyesülni törekszik-e a kettő a magyarság 
veszedelmére ? 

„Félre sötét képek, ti sötétség rajzati, félre?" 
Nemzetünk vésztől nem remeghet, mert készen van 
a harczra. Andrássy megvált Bécstől s hozzánk 
tért vissza. Minden jelesünk, s igy ő is fönn  les* 
a fődélzeten,  ha ki talál törni a zivatar. S ha ki 
tör is: alios jam vidimus ventos, aliasque pro-
cellas ! 

Jí 

* H á r o m s z é k m e g y é t rántja elő a „Ma-
gyarország" azon kételyei bizonyitgatásául, hogy 
Tisza Kálmán nem lesz képes korrekt előterjesztést 
tenni azon intézkedésekről, melyeket a kormány az 
idei rosz termés s az abból folyó  országos gazda-
sági helyzettel szemben eddig tett. „Kíváncsiak 
vagyunk, — úgymond a nevezett lap — hogy a 
miniszterelnök ur előterjesztése miként fogja  meg-
czáfolni  ama szomorú tényeket, hogy az adóvég-
rehajtások (mint többek közt a székelyföldön)  már 
az ingatlanokat támadják meg s m a g á b a n H á 
r o m s z p k e n r ö v i d i d ő a l a t t t ö b b , m i n t 
70 e x e k u c z i ó h a j t a t o t t v é g r e i n g a t l a -
n o k o n , a mi azt jelenti, hogy ott már a puszta 
földön  kívül semmi eladható vagy jobban mondva, 
e l v e h e t ő nincs. Kíváncsiak vagyunk, a minisz. 
terelnöki előterjesztés miként fogja  megczáfolni  azt 
a tényt, hogy a s z é k e l y f ö l d r ő l  ez évben 
mintegy 150 család vándorolt ki az itthon pusz-
tító kormányrendszer elöl Romániába, hol jelenleg 
Dobrudzsában ingyen földet  kap, eloláhosodik s 
aztán majd gyermekei verekedni fognak  véreik 
ellen Románia érdekében." 

Ezen szomorú dolgok czáfolatát  illetékes hely-
ről elvárjuk. 

" G r ó f  A n d r á s s y G y u l a folyó  hó 9-én 
búcsúzott el a külügyminisztériumtól; Calice mon-
dott beszédet, melyre Andrássy melegen, önérze-
tesen válaszolt; ezután br. Haymerlet, az uj kül-
ügyminisztert fogadta  CalÍGe, ki rokonszenvesen 
válaszolt. 

G r ó f  Z i c h y F e r e n c z , konstantinápolyi 
osztrák-magyar nagykövet a török fővárosból  el-
utazott, hogy Bécsbe jőve, az uj külügyminiszter-
rel személyes érintkezésbe lépjen. Konstantiná-
polyban a nagykövet ezen utazásának nagy fon-
tosságot tulajdonítanak, nyilván a török részről 
pengetett osztrák magyar-török szövetség értelmé-
ben. Gróf  Zichy utjának azonban, mint a „P. Ll." 
értesülése is megerősiti, semmi más czélja nincs, 
mint épen csak az említettük személyes érintkezés. 
Valószínű, hogy a monarchia többi külföldi  képvi-
selői is hasonlót fognak  cselekedni — s az uj kül-
ügyérnek alkalma lesz a képviselőkkel jövőbeli 
magoktartását ós politikai működésűket alaposan 
megbeszélni. Ennyiben — s ez elegendő is — 
csakugyan fontos  a konstantinápolyi nagykövet 
utazása. 

A b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n yjv életbelépte-
tése tárgyában összehívott bizottság az igazságügy 
miniszter elnöklete alatt tartotta ötödik ülését. A 
bizottság elvben elhatározta, hogy az osztrák pol 
gári törvénykönyvre  vonatkozó intézkedések, a 
mennyiben ilyenek, tekintettel Erdélyre és a polg. 
határőrvidékre nézve szükségesek volnának, az 
életbeléptetési törvényben történjenek. — A mult 
ülésben függőben  hagyott, a felügyelő  bizottság 
szervezetére vonatkozó kérdést olykép oldotta meg 
a bizottság, hogy az erről szóló 34. szakaszt egé-
szen kihagyta, minek folytán  az életbeléptetési 
törvény a felügyelő  bizottságról intézkedni nem 
fog.  A javaslatnak 35., a rögtönbiráskodásra vo-
natkozó szakaszának szövegezése függőben  hagya-
tott A 36-ik szakasz az életfogytiglani  börtönre 
ítélteknek esetleges ujabb büntetéséről elfogadta-
tott, a 37. a 15 évig terjedhető fegvházra  elitéltek-
nek ujabb büntetéséről szóló szakasz pedig függő-
ben hagyatott, mivel az ülés véget ért. 

A k i s b i r t o k o s o k országos földhitelinté-
zetének végrehajtó bizottsága ülést tartván, azon 
a folyó  hó 19-én tartandó alakuló közgyűlésen 
ajánlatba hozásra következő névsort alapított meg: 
Elnök gróf  Festetics Pál, alelnök Bittó István. 
Igazgatók : Beiiezey István, gróf  Csekonics Endre, 
Galgóczy Károly, gróf  Károlyi Tibor, Ordódy Pál, 
dr. Piufsich  Frigyes, S\ib Károly, Tarnóczy Gusz-
táv. Tisza László. Feíügyelőbizottsáyi taaok: dr. 
Apáthy István, báró Bánffy  Dezső, Helfi  Ignácz, 
Nagy György. 

R o m á n l a p o k b ó l . A bukuresti „Te-
1 c g r a p h u 1" közzéteszi a párisi „La Republique 
francaise"-nek  a romániai zsidókérdés megoldására 
vonatkozó véleményét. A franczia  lap azon meg-
győződésben van, hogy a nagyhatalmak a buku-
resti kormány által javasolt megoldással nem le-

hetnek megelégedve mindaddig, mig azon javaslat 
oly módon nem módosíttatni, a melynek értelmé-
ben a zsidók épen oly joggal vásárolhassanak in-
gatlanokat, mint bármely romániai polgár. Ezen 
megjegyzését oly rosz néven veszi a félhivatalos 
„Telegraphul", hogy megfeledkezve  franczia  ro-
konszenvéről, kikel a „franczia-zsidó  köztársaság" 
ellen és gúnyosan ir Gambetta nagylelkű politi 
kájáról és azt mondja : „Francziaország beleegye-
zett Bessarabia retrocessiájába és meg fogja  en-
gedni azt is, hogy Arab-Tabiát elveszítsük, most 
pedig már azt is akarja, hogy őseink örökségének 
utolsó foszlányát  is, házi tűzhelyeinket is adjuk át 
a jövevényeknek;  no de már ezt nem fogjuk  oda 
adni senkinek sem, történjék bármi is a világon". 

Tisza László 
elnöki megnyitója a s.-sztgyörgyi vándorgyűlésen. 

Tisztelt vándorgyűlés! 

Midőn az erdélyi gazdasági egylet megbízá-
sából a vándorgyűlésen elnökölni szerencsém van, 
fogadják  köszönetemet szép számú megjelenésükért, 
mely elvitázhatlarí bizonyítéka annak, hogy a ván 
dorgyülések eszméjéhez t. gazdatársaim ma is ra-

gaszkodnak és annak czélszerüsége iránti meggyő-
ződésüket nem ingatta meg azon kényszerűség, 
hogy istennek hála nem bel , hanem külföldi  hábo-
rúk és nyugtalanságok miatt három évig vándor-
gyűlést nem tarthattunk. Engedjék meg, t. gazda-
társak, hogy különös örömömet fejezzem  ki a fe-
lett, hogy vándorgyűléseinket épen Háromszékme-
gye s e vendégszerető város kebelében kezdhet-
jük újra. Alig van azonban, és különösen magyar 
ember számára nincs örömpohár örömcseppek nél-
kül ! Igy mai jó érzetünket is nem kevéssé zavarja 
meg azon veszteségek tudata, melyek bennünket 
az utolsó vándorgyűlésünk óta értek és bár a se-
beket felszaggatni  nem szeretem, kegyeletes őszin-
teséget mulasztanék, ha meg nem emlékezném e 
helyen örökké felejthetetlen  nagy elődöm, az er-
délyi gazdasági egyletnek minden magyar szívben 
örök életű elnöke, gróf  Mikó Imréről, Nagy Fe-
renczről, a vándorgyűlések egyik teremtőjéről és 
lelkéről, valamint gróf  Mikes Benedek- és báró 
Szentkereszty Istvánról, kiket épen a megye te-
rületéről ragadott el a halai, ezen időközben ! Le-
gyen nyugalmuk csendes az imádott hazai föld-
ben, emlékük áldott közöttünk, példájuk termé-
keny, és adja isten, hogy helyüket a közéletben 
ifjabbak  foglalják  el, hasonló szorgalom, képzett-
ség és főként  önzetlen hazafiság  és fáradhatatlan 
kitartással. 

Az okszerű gazdálkodás teremtője, Albrecht 
Thaer, ugy nyilatkozott: „Ich kenne keinen v_»rt 
Ich kenne keine Zeit; Ein gut gespróchen Wort 
gilt für  die Ewigkeit !" Merész, mondhatnók vak-
merő állítás, a melyre csak ő lehetett jogosítva, 
de igaz, mert az örök igazságnak minden viszo-
nyok közt kétségtelenül helyesnek kell maradnia-
s rendesen az ezt kétségessé tehető események, é 
körülmények nem ismeréséből és ennek folytán  az 
elv helytelen alkalmazásából erednek. Épen azért, 
t. vándorgyűlés, fődolog  önmagunknak, viszo-
nyainknak ismerete s ezé't tartom én üdvös intéz-
ménynek vándorgyűléseinket, melyek hazánk kü-
lönböző vidékeinek viszonyait megismerni segíte-
nek, lakosainak jellemét, gondolkozási irányát, a 
melyekről mind tisztában kell lennünk, ha hibáink-
tol szabadulni, hiányainkat pótolni, szóval megja-
vulni s elmaradottságunkból kiemelkedni akarunk. 
A mezőgazdaság emelkedése fontos  mindenütt, de 
még fontosabb  az nálunk, t. vándorgyűlés, mint 
más részeknél, hol az egyesek bukásánál a kos-
mopolitismusra gyakran hajló államgazdák semmi 
veszedelmet nem látnak ! Bizonyos körülmények 
közt tán igazuk van, mert, ha Némethonban vagy 
Francziaországban anyag lag elesik valaki, az, ki 
az elbukott helyett felemelkedik,  hasonlag német 
vagy franczia  és igy a nagy nemzeti érdekek 
érintetlenül maradnak, mig ha a tudatlanság, rosz 
számítás megfontolatlan  pazarlás miatt közülünk 
jut tö .kre valaki, ezt kénytelenek vagyunk nem-
zeti kárnak is tekinteni, miután nálunk nem mu-
laszthatunk el egy parányi munkát, nem adhatunk 
ki czéltalanul egy fillért,  nem hagyhatunk parla-
gon egyetlen megmivelhető barázdát a nélkül, 
hogy eszünkbe ne jusson a koszorús költő fájdal-
mas felsohajtása:  „Teremt-e isten több magyart, 
ha mi is elfogyánk  ?" De fontosabb  nálunk a me-
zőgazdasági érdek annálfogva  is, mert mig más 
államokban a virágzó, tehát bőven fogyasztó  ipar 
első feltétele  a mezőgazda jóllétének, itt sz István 
Imodalmában a dolog egészen megforditva  áll; ha 
sikerűi a gazda vállalata, ha a gazdának van pén-
ze, felvirul  az ipar, jótékony hatását, valamint a j 
ellenkező eset megbénító erejét me.érzi hazánk 
ban nemcsak a legegyszerűbb mesterember vagy 
gyáros, de megérzi azt még a könyvkereskedő, 
journalistáink, iskoláink, szóval a mivelődés facto 
rai is. Nálunk tehát mindennek alapja a mezőgaz-
daság s állami felvirágzás  csakis ennek felvirág-
zása alapján k é p z e l h e t ő . Nem csak családunk 
és magunk, de valóban a h a z a iránti k ö t e l e s -
s é g ü n k is figyelmünket,  tevékenységünket első 
helyen mezőgazdasági érdekeinknek szentelni. Ha 
ez alapot egyszer biztosan leraktuk, felépíthetjük 
reá előbb a kis ipar szerény, de biztosan áldást 

árasztó csarnokát, később talán a nagy ipar pom-
pás palotáját is. 

De ha elragadtatva magunkat divateszmék 
és a nálunknál fejlettebb  kulturállamok példája 
által saját viszonyainkra való figyelem  nélkül, 
megzavarnók a teendőknek természetes és az 
örök igazságnak megfelelő  rendét, — az ingatag 
alapra épített fényes  palota isfen  rövid időn nya 
kába szakadna hebehurgya építőinek és romjai 
alá fedné  még a haza szent földét  is, melyre az 
alapot elölecesen megépíteni elmulasztottuk Mi-
d*n örömmel constatálnám, hogy jelen kormányunk 
felfogta  a helyzetet, hazánk gyenge anyagi viszo-
nyainak korlátai között semmit el nem mulaszt, 
hogy bennünket ez alap megvetésében előre se 
gitsen. Szokott őszinteségemmel elvonnom kell a 
t. vándorgyűlést azon nagyon is lábra kapni kez-
dő beteges iránytól, hogy mindenben és mindent 
csakis az államtól és kormánytól várjunk és köve-
teljünk összedugott kézzel. — Ha valaki, ugy épen 
a gazda tartozik folyton  emlékben tartani a mon-
datot: „Segíts magadon, hogy Isten is megsegít-
sen!" Ez elv iránti működés, gazdasági egyesüle-
teink, vándorgyűléseink létezése, mely utóbbinak 
nem csekély szerencsére, hogy működését oly ta-
lajon kezdhette újra, mint e derék megye, mely 
sok irányú, másoknak sok tekintetben utánzásra 
szolgáló számos intézkedéseivel, melyeket itt rész-
letesen elősorolni feladatom  nem lehet bizónyitja, 
hogy igenis ragaszkodik a fenebbi  elvhez és érzi, 
miszerint ha a nagy világ haladásában elgázoltatni 
nem akarunk, vesztegetni való időnk nincsen s 
szövészeti s faragászati  tanműhelyeivel mutatja 
azt is, miszerint érti, hogy a házi ipar pártolása 
is közvetlen ligyan, de egészen a mezőgazdák és 
mezőgazdaságjavára szolgásaira képe-itvén,hogy a 
nyári keresményt ne kelljen tétlenül emésztve kinlód-
niok, de kereshesenek télen is annyit, hogy abból ma-
gukat és családjaikat tisztességesen fentarthassák. 
Nem vonakodom, mint ezt már máskor is volt al 
kalmam kinyilatkoztatni, ho«y én a mezei munkás 
vagyonosodása kérdé ének megfejtését  a háziipar-
nak mindenütt ez adott körülményekhez alkalma-
zott elterjedésében keresem és vélem bizton felta-
lálni. Midőn újból is köszönetet mondanék érdek-
lődést tanús'tó szives megjelenésükért, ezen pezs-
gő beléletet mutató derék megye s városnak ven-
dégszerető tagadásáért és magamat t. giizdatársaiin 
barátságába s szives elnézésébe ajánlanám, az er-
délyi gazdák V-ik vándorgyűlését ezennel meg-
nyitom. 

K i m u t a t á s 

az erdélyi gazdáknak 1879. okt, hó 2-ik és követ-
kező napjain^^Sepsi-Szentgyörgyön tartott V ik ván-
dorgyűlése alkalmával rendezett tárlaton háziipar-

czikkekért jutalomra ajánlott kiállítókról. 

A szövődéi munkavezető közreműködésért 
két db arany, Schossberger lika, Balló Berta, Ha-
mar Etel, P. rdi Amália, szövődéi növendékek, 2—2 
db arany, Zsigmond Ferencz szövődét végzett nö-
vendék N.-Baczonból különféle  szőtteményekért két 
db arany, Szörcsey Vilma különféle  szövetek, hím-
zések és varrásokért egy db arany, Révai Bor-
bála Nagy Baczonbol különféle  gyapjúszövetekért 
egy db arany, Csusz Tamásné Ilyefalváról  szőtte-
ményekért egy db arany, Solymosi Anna Sepsi-
szentgyörgyről különféle  női munkákért két db 
arany, Nagy Teréz Sepsi Szentgyörgyről külön-
féle  női munkákért két db arany, Semsey Tamásné 
hímzésekért és varrásokért e*y db arany, Andrási 
Berta Sepsi Sztgyörgyről női ruhakészitésért két 
db arany, Sorbán Istvánné Kovásznáról oláh ken-
dőkért egy db arany, Sándor István Sepsiszent-
györgyről festett  fonalakért  egy db arany, Barta 
László kökösi tanító festett  fonalakért  egy db 
arany, Benkő Lajos Sepsi-Szentgyörgyről külön-
féle  likőrökért egy db arany, Révai Pál Nagy-Ba-
czonból szilvapálinkáért egy darab ar ny, Rézer 
Bernát Sepsi-Sztgyörgyről kalácsokért egy db 
arany, Borbát Ferenczné Kovásznáról szitáért és 
skatulvákért egy db arany, Hentz Richárd Bras-
sóból * koczka-padozatokért egy db arany, Kaitár 
István tanító Gyergyó-Alfaluból  szalmafonatért, 
fafaragvány  ért egy db arany, Langer Hermán Ba-
róthról fafaragványokért  egy db arany, Kalános 
György és Kalános János ZAgonból teknőkért egy 
db arany, Stof'és  Horváth Feketehalomról műszer-
számokért két db arany, Költő Miklós, Sánek 
Samu, Stof  János, Páljános György, müfaragó  nö-
vendékek Hosszufa'uból  müfaragványokért  2 — 2 db 
arany, Bartók Zsigmond Bodokról cserép zsinde-
lyért egy db arany, a keresztényfalvi  részvény-
társaság tűzálló agyag érték, sitésére tűzálló agya-
gért és tégláért egy db arany, Téglás Gábor S.-
Szentgyörgyről lakatos munkákért egy db arany, 
János Dávid Sepsi-Szentgyörgyről kádár munká 
kért, különösen egy 3360 literes hordóért egy db 
arany, yvndréi Péter Köpsczről hordókért egy db 
arany, Császár Róza szövődéi növendék szőttemé-
nyekért két ezüst forint,  Schul Jetti fehér  hímzé-
sért egy ezüst forint,  Imre Samu Papolczröl kászu 
túróért'két ezüst forint,  Nagy Juli KŐrispatakról 
fehér  hímzésért egy ezüst forint,  Duka István ma-
lomtermékekért egy ezüst forint,  Kovács Mózesné 
Kézdi Vásárhelyről, Czintos Józsefné  Kézdi-Vásár-

helyről mézes pogácsáért 1 —1 ezüst ^forint,  Zol-



tán Andrásné Etfalváról  fenyővizért  egy ezüst fo-
rint, Lőcsei Mihály Kovásznáról kefékért  egy ezüst 
forint,  Bedő Dávid Káinokról kályha-csempéért 
egy ezüst forintot,  Fekete Mózes kőfaragó-mun-
káért két ezüst forint,  Kovács Domokos Sepsi-
Sztgyörgyről patkókért két ezüst forintot,  Tompa 
Margit himzésért és foltozásért  két ezüst frt,  Gö : 
rög Rózália Pákéból horgolásért egy ezüst forint, 
Feldmann Jakabné házi szőttesekért egy ezüst 
forint,  a házi ipart és iparos szakoktatást teijesztö 
háromszéki egyesület a szövődé felállításáért  di-
csérő oklevél, Binder Lajos gépész-mérnök a szö-
vődj felszerelése  és vezetése körüli szakértő tevé-
kenységéért dicsérő oklevél, Veres Bénjáminné 
házi szőttesekért dicsérő oklevél, a sztkatolnai 
kisgazdai kör házi szőttesekért dicsérő oklevél, 
Veres Istvánné különféle  házi szőttesekért dicsérő 
oklevél, Benkő Györgyné Árkosról házi vászna-
kért dicsérő oklevél, Csákány Lilla házi vásznak 
és szedett festékesért  dicsérő oklevél, Vitályos 
Gáborné Gidófalváról  több nyüstös vásznakért di-
csérő oklevél, Gyárfás  Samu selyemtermelésért di-
csérő oklevél, Béldi Tivadarné Bodoláról selyem-
termelésért dicsérő oklevél, Boda Samu selyem 
gubókért dicsérő oklevél, Deák Lajosné, Tompa 
Mari, Péter Józsefné,  Kányádi Györgyné, Ördög 
Ferenczné, Ferencz Ánna, Imre Károlyné, Földes 
Mózpsné házi szőttesekért dicsérő oklevél, Német 
Mártonná taplómunkákért dicsérő oklevél, a csík-
szeredai gazd. felső-népiskola  limburgi sajtért di-
csérő oklevél, Madár Mihály csik-szeredai felső-
népiskolái igazgató limburgi sajt készítéséért di-
csérő oklevél, Vrencsán Vaszi tömlő-turóért di-
csérő oklevél, Pojenár András tömlő túróért di-
csérő oklevél, gr. Kálnoky Dénes irós vajért di-
csérő oklevél, Türk György malomtermékekért di-
csérő oklevél, Zsigmond testvérek Kolozsvárról 
malomtermékekért és sűrített tejért dicsérő okle-
vél, Königes és Kopony mümalom-készitménye-
kért dicsérő oklevél, Cserey Jánosné málnasze-
szért dicsérő oklevél, Haraly község faedényekért 
dicsérő oklevél, Botfalva  (Brendorf)  mümalomké 
szitményekért dicsérő oklevél, a hosszufalusi  ;mü 
faragászati  felső-népiskola  inüfaragványokért  di-
csérő oklevél, Kupcsay János müfaragászati  tanár 
a müfaragászat  sikeres tanításáért dicsérő oklevél, 
Jekelius Károly (Brassó) nagy-baczoni vaskészit 
ményekért dicsérő oklevél, Zakariás András ön-
tött vaskészitményekért  dicsérő oklevél, Péter Fe-
rencz müfaragász  Kereszturról müfaragványokért 
dicsérő oklevél, Baczon község tégla és cserép 
zsindelyért dicsérő oklevél, Révay Pálné Nagy-
Baczonból agyag-mintázatokért egy arany, a fülei 
vashámor vert és öntött vaskészitményekért  dicsé-
rő oklevél, Bartha Károly hordókért, Barabás Já-
nos N.-Baczon hordókért, Lázár Irén szőnyegszö-
vetekért, a höltövényi gyár készítményeiért dicsérő 
oklevél. 

Kelt Sepsi-Szentgyörgy, 1879. okt. 5-én. 
H i n t z J á n o s , É l t e s E l e k , 

bizotts. eln. bizotts. jegyző. 

A brassói „Gazdasági takarék-
pénztár". 
B r a s s ó , október hó 1879. 

Az osztrák-magyar bank egyik legfontosabb 
hivatása volna kisbirtokosainkat olcsó hitel által 
azon helyzetbe hozni, hogy necsak kizárólagosan 
e termésre legyenek utalva, hanem a kor folyton 
haladó követelményeihez képest birtokaik kezelé-
sét összeköthessék a földbirtok  természetével ösz-
szeférő  üzletekkel és igy az uzsora, ugy mint jó 
és rosz időjárás nyomása alól szabaduljanak. 

De a nemzeti bank ezt vagy nem akarta, 
vagy nem tudta tenni. 

Ezen mulasztást pótolandó, a székelyföldön 
több magán-pénzintézet létesült, melyek daczára 
annak, hogy jól vezettetnek és hogy egészséges 
alapra fektetvék,  még sem felelnek  meg az egész 
szükségletnek. 

Ezen körülményt tekintve, több magas állású 
s tekintélyes birtokos és pénzügyi tekintély a 
szomszéd megyékből megalapították gróf  Kálnoky 
Pál ő mélt. elnöklete alatt a brassói bank vezér-
igazgatója, Alexi Teochar és az én vezetésem mel-
lett a „ G a z d a s á g i t a k a r é k p é n z t á r"-t. 

A befektetők  érdekeit ezen intézet szigorúan 
megóvandó, nemcsak egy erős tartaléktökét bizto-
s'tott, hanem eddig még nem ismert mérvben en-
gedett ellenőrzést magára az ügykezelésre a be-
fektető  közönségnek. 

Czélja ezen intézetnek minden irányban és 
mentől tovább, annál olcsóbb pénzforrásokat  nyit-
ni birtokosainak, kis iparosaiknak és kereskedőink-
nek, legfőbb  törekvése leend lehetőleg hosszura 
nyúló és részletfizetések  által tőrleszthető hitelt 
nyújtani. 

Több oldalról félremagyaráztatott  ezen taka-
rékpénztár törekvése. 

Semmi sem áll távolabb tőlünk, mint a már 
létező ilynemű pénzintézetek rovására akarni emel-
kedni. 

Ellenkezőleg azon modern iskola tanait vall-
juk, mely szerint mentől több magánpénzintézet, 
annál sikeresebb müködésök, mert egyik a mási-
kat segíti, pótolja. 

Semmi sem igazolhatja ecclatansabban ezen 
tételt, mint épen jelen concret etet. 

Ugyanis minden ember tudja, hogy ily inté-
zetek felvirágzására  két dolog elkerülhetetlenül 
és első sorban szükséges : az i d e g e n t ő k e és 
ezzel szemben szükséges ismerete a k ö r ü l m é -
n y e k n e k é» h i t e l v i s z o n y o k n â k az el-
helyezésnél. 

Idegen tőke alatt én nem egyik vagy másik 
nagyobb intézetnél r e e s c o m p t e által nyert 
pénzt értem, hanem a valódi tőkét, azon tőkét, 
mely a nagy közönség megtakarított filléreiből 
képződik és melyre nézve minden komoly intézet 
csakis összegyűjtő és elhelyező orgánum gyanánt 
szerepelhet. 

Már pedig nem vonható kétségbe, hogy ne-
künk oly tőkék állanak rendelkezésünkre, melyek 
a már létező vidéki intézetek rendelkezési körén 
tul esnek ; p. o. akármily előnyöket uyujtana is 
a kézdi-vásárhelyi takarékpénztár, a brassói kö-
zönség mégsem helyezné soha oda filléreit. 

Nem bizalmatlanságból, hanem azon körül-
ménynél fogva,  mivel a befektető  mindig közvet-
len felügyelete  és rendelkezése alatt akarja tudni 
pénzét. „ 

De maga a kézdi vásárhelyi takarékpénztár 
is csak bajosan vállalkozhatnék brassói pénzek 
felvételére,  eltekintve a külbefolyásoknak  alávetett 
és előre nem látható folytonos  fluctuatióját  a tö-
kének. 

Másfelől  nagy előnyben van felettünk  a k.-
vásárhelyi intézet az elhelyezés kérdésénél köz-
vetlen a helyszínén tett tapasztalatok alapján ítél-
vén meg a hitelviszonyokat. Tehát e^vmásnak nem 
árthatunk, de igen is s o k a t h a s z n á l h a -
t u n k . 

A mi legőszintébb óhajtásunk a többi intéze-
tekkel a legszorosabb egybeköttetésben élni. 

Még egy ellenvetésre akarok röviden reflec 
tálni. Azon semmit morxdó frázisra:  „Ugy is igen 
sok a pénz, nincsen elhelyezés". 

Ez nem áll: nem állhat nálunk, kik a fejlődés 
alsó fokán  állunk, mikor még a civilisatió élén 
álló és tőkegazdag Francziaországban és Angliá-
ban sem lehet azt mondani: „igen sok a pénz" ; 
mert épen a tőke segíti elő azon folyton  növekvő 
productiót és consumtiót, mely voltaképen képezi 
a materialis haladást és emelkedést. Már pedig 
ma már kétséget t̂ em szenved, hogy ugy egyesek, 
mint nemzetek existentiája vagyoni állásukhoz van 
kötve. 

Ezen haladásnak, „ezenj vagyonosodásnak 
egy vidéken fokozatosan  kell történnie, és első 
sorban a pénzintézetek hivatása elősegíteni az 
által, hogy helyesen alkalmazott hitellel ipart és 
kereskedelmet teremt ottan, a hol még nincsen. 

A földbirtok  rationalis kezelésével, az ipar és 
kereskedelem emelésével'* pedig nagyobbodik az 
üzleti kör, erősbödik a vállalkozási szellem és 
mind nagyobb és nagyobb mérvekben nyer a tőke 
alkalmazást, csakhogy az ilyenformán  igénybe 
vett pénzsegély akkor nem egy nyomasztó tehsr 
gyanánt fog  ránk nehezedni, hanem fructificáló 
befektetés  lesz, mely egyeseknél a jóllétet, általá-
nosságban pedig a civilisatiót fogja  elősegíteni. 

Tehát nincs igen sok pénz, még elég sincs. 
De azon esetre, ha igazán túlságosan sok 

pénz volna is, épen bankokat kellene alakítani, 
mert a bankok nem szaporítják a már létező tő-
két, nem fabricálnak  uj pénzt, hanem csak esz-
közlik a létező pénzkészlet egészséges elhelye-
zését. 

A Gazdasági takarékpénztár tettleges műkö-
dését előre közhírré fogja  tenni 

Maurer Viktor. 

Országgyűlés. 
Eltekintve attól a jámbor ötlettől, mely két 

ségbe vonta, vájjon a ház egyáltalán akar-e fog-
lalkozni Boszniával s a melyet Apponyi gróf  tar-
tózkodott is rhetorikájának mélabús szárnyaira 
emelni — még mindig roppant gyermekes marad 
az ellenzéknek magatartása. A kormány által be-
nyújtott törvényjavaslatokat  okvetlenül tárgyalnia 
kell a háznak, hogy a javaslatok tárgyalásának 
bizottsági előkészítése helyes, azt Apponyi gróf 
később, midőn ujabb bizottságok szervezéséről volt 
szó, maga is elismerte. Igy aztán igazán nem le-
het tudni, hogy hol van itt a veszélyes praecedens, 
mikor a ház azután is elvetheti a javaslatot, ha a 
bizottság már tárgyalta. Ha lehet itt veszélyes 
praecedensről szó, azt legfölebb  az ellenzék eljá-
rásában lehet föltalálni.  Mert ha innéttul sem lesz-
nek szerencsésebb argumentumai, akkor bizony 
nem sok sikerrel biztathatja magát. — A ház hoz-
zájárult a bizottság kiküldetéséhez. 

Még egy hasonló ártatlan csatát próbált az 
ellenzék az Ínségesek részére nyújtandó segély 
szőnyegre kerül té vei. Scitovszky János, az egye-
sült ellenzék rokonszenves fiatal  szónoka, pártja 
nevében kijelentette,, hogy a főispáni  jelentések 
mellett a közigazgatási bizottságokat is meg kel-
lene hallgatni. Ebben igaza is volt, csakhogy ezt 
a kormányelnök nyilatkozata sem zárta ki azon 
esetek kivételével, hol rögtön Kell intézkedni s 
hosszas tanácskozások mellett komoly szerencsét-
lenségeinek tennénk ki egész vidékeket. Az egye-
sült ellenzék hivatalos nyilatkozata azonban nem 
is ezért érdemel figyelmet.  Sokkal élvezetesebb 
benne az az öntudatlan dicséret, melyet a közigaz-

gatási bizottságoknak zeng, melyeket eddig any-
nyira nevetségesekké igyekezett tenni. 

S{c'i t o v s z k y |beszéde közben egy mulat, 
ságos episod is fordult  elő. Egyszer meg nagymól-
tóságozta a kormányelnököt, a mi a szélbal bus-
magyarjainál a felháborodás  hangos kitörésére ve-
zetett. 

Legtöbb derültséget azonban kétségtelenül 
Verhovay keltett, midőn megszidta a kormányt 
azért, hogy az idén jobban folynak  be az adók, 
mint tavaly. Verhovay a jelen év ínségére hivat-
kozott, de arról megfeledkezett,  hogy az csak most 
kezdődhetik s az adók jobb befolyása  már az ele 
jétől ered. 

Ülés volt még pénteken. Vagy két heti szü-
net is lesz, mialatt a bizottságok előkészíthetik a 
legsürgősebb törvényjavaslatokat: 

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 szerdán egy ügyes 
életképet adott, a Toldy Z. által fordított  és an-
nak idejében kemény kritikát kiállott „Három pár 
czipő" czimü darabot. A két első felvonás  csinos 
kompozicziója, az utolsó pedig pikáns cselekvénye 
által tartá lekötve a figyelmet.  A darab hősnője 
Hetényi Antónia (Léni) volt. Nagy otthoniassággal, 
kedélyességgel párosult kellemmel s az utolsó fel-
vonásban szeretetreméltó csintalansággal játszott s 
a közönségét sokszoros tapsokra ra. adta, néhány 
sikerült jelenete után ki is hivták a csiros „suiszter 
majsztramné" asszonyt. Szathmáry (Fiink L.) szo-
kott jóizü humorával most sem volt fukar,  Benkő 
Jolán (Éder Laura) rövid szerepét ügyesen játszta 
el. — Csütörtökön a „Peleskei nótárius" került 
szinre. A czimszerepat Zádor vitte e'.ég tiszta fel-
fogást  tanúsító játékkal, csupán egy kis kedvetlen-
ség vagy valami eféle  volt érezhető rajta s ez ter-
mészetesen az élénkség rovására történt. Találó 
rögtönzést is hallottunk tőle. Mikor ugyanis az a. 
jelenete következett,. a hol Baczur Gazsival beállít 
néző publikumnak, kedélyesen elhelyezkedve az 
orchestrum melletti széken, végig nézett a gyér 
közönségen s megcsóválván fejét  az üres székek 
láttára, igy szólt nagy komolyan Gazsihoz: „enyje 
beh rászedett bennünket az az úrfi  ; azt mondta, 
hogy olyan sokan vannak a színházban, hogy he-
lyet sem lehet kapni." A közönség tapsokkal fo-
gadta ezt a keserves humort. Baczur Gazsinak (Ko-
máromy) egy pár dala, pl. a „hej de szép volt haj-
danában" igen alant volt intonálva. Benkő Jolán 
(Desdemona) bekormoztatván Othellonak (Szatmá-
ry) általa, a nótárius intervencziója alatt tökélete-
sen kiesett komolyságából. — Az előadás sokká} 
élénkebb lehetett volna ilyen szereplők mellett. 

— A „M a g y a r o r s z á g" és „E g y e t é r-
t é s " egyik közelebbi számában azt a bolondos 
hirt bocsátja szélnek, hogy itt az egyesült ellenzék 
„ p á r t é r t e k e z l e t e t"(l) tartott. Ebben a gyű-
lésben (!) aztán kimondatott, hogy ama brutális 
megtámadással, melyet közelebbről lapunk szer-
kesztője ellen intéztek, — a pártnak semmi köze 
nincs. Hát ez nagyon bölcs és okos beszéd, a mit 
mi ezennel készpénz Igyanánt veszünk — s annak 
idejében fel  is használjuk. Eddig t*hát még semmi 
baj nincs. Hanem a nevezett közlemény védelme 
alá veszi magát a t é n y t i s é s ugy látszik, döntő 
biróul lép fel  a közönség előtt ez ügyben. Err« 
nézve tehát felvilágosítjuk  a tévelygőket, hogy eb-
ben a dologban nem az „Egyetértés", sem a „i.Ia-
gyarország" s nem is a „pártértekezlet" (!) hanem 
a s . - s z t g y ö r g y i j á r á s b í r ó s á g foga  napokba* 
dönteni. 

— A d a k o z á s . Bitai György, bukuresfti  la-
kos a csik-karczfalvi  tüzkárosultak javára lapunk 
szerkesztőségénél 2 frtot  adakozott. Átszolgáltafttfk 
ez összeget megyénk alispánjához illetékes helyér* 
juttatás végett. 

— N y i l v á n o s k ö s z ö n e t . Az erdélyi 
gazdák tiszteletére adott bál tiszta jövedelmének 
felét,  35 forint  35 krajezárt a rendező bizottságtól 
átvettem. Midőn ezen összegért a bálban résztve-
vőknek köszönetemet nyilvánítom, egyszersmind 
értesítem a közönséget, miszerint ezen összeget 
nyilvános elszámolás kötelezettsége mellett a szé-
kely nemzeti muzeum-őrnek aprólékos kiadásokra 
átadtam. — Kelt Sepsi-Sztgyörgyön, 1879. okt. 10, 

Potsa József,  főispán. 

— K i m u t a t á s az október hó 3-án tar-
tott tánczestély bevételeiről és kiadásairól. Bevétel : 
Személyjegy elkelt 103 drb. á 1 frt  103 frt.  Csa-
ládjegy elkelt 9 darab á 2 frt  18 frt.  Felülfizetett 
főispán  méltóságos Potsa József  ur 4 frtot,  és köz-
jegyző tek. Benedek János ur t frtot.  A jegyosztó 
szoba földjén  találtatott 1 frt.  Összeg: 127 frt.  — 
Kiadások: Nyugta szerint a zenekarnak kifizette-
tett 35 frt.  Falragasz és tánezrend nyomtatványért 
számla szerint 8 frt  50 kr. Számla szerint Csutak 
testvéreknek petróleum és lámpaüvegért 5 frt  20 
kr. Sz. sz. 2 font  stearin gyertyáért 1 frt.  Sz. sz 



a toillet-asztalhoz 70 kr. Sz. sz. a tánczterem taka-
rításáért 5 frt.  Összesen 55 frt  40 kr, mely Össze 
get leütve a bevételből, marad tiszta jövedelem 71 
frt  60 kr. — SepsiSzentgyörgyön, 1879. okt. 4-én. 

Sorbán János, Bikfalvi  Ferencz. 

— N y i l v á n o s k ö s z ö n e t . Igen kedves 
kötelmet teljesítek akkor, midőn a nagy közönség 
előtt mind a magam, mind hiveim nevében köszö-
netet mondok azon díszes és értékes ajándékért, 
melylyel egy e nemes városban és vidékén müveit 
lelke- és jótékonyságáról ismert és tisztelt úrhölgy, 
tekintetes Bogdán Andrásné asszonyság, e napok-
ban szószékünket felékesíteni  s igy isten házának 
díszét emelni szives volt Azt hiszem, hogy nem 
sértem meg ismert szerénységét, ha becses nevét 
nyilvánosságra hozván, iránta a kegyeletes hála 
érzelmének adóját leróni sietek. Legyen az ő neve 
beírva az élet könyvébe! — Sepsi-Szentgyörgyön, 
1879. október hó 10-én. — K o v á c s S i m o n 
s. k. róm. kath. lelkész. 

f  N e c r o l o g . Scliul Sámuelné, szül. W e í n 
b e r g e r T e r é z , f.  hó 11 én reggel hosszas szen-
vedés után élete 44-ik évében meghalt. A boldo-
gult terhes családot, 8 ki:>koru gyermeket hagyott 
maga után. Temetése f.  hó 12 én d. u. lesz. Nyu-
godjanak csendesen porai ! 

— M ű k e d v e l ő i e l ő a d á s lesz folyó  hó 
16-án Ilyefalván.  Az ottani műkedvelő társulat ez 
előadást („Liliomfi")  az ilyefalvi  tüzkárosultak ja-
vára rendezi Komáromy Lajos jeles szinmüvészünk 
vezetése alatt. Ajánljuk a közönség pártfogásába. 

— A d e é s i k i á l l í t á s alkalmával, mely 
folyó  hó 18-án veszi kezdetét, 25—28-án nagy ló-
vásár is fog  tartatni, melyet a közönségnek lapunk 
utján is tudomására hoz a rendező bizottság. 

— J ó m a d a r a k . Kolozsvártt a városi vi-
gadó konyhájába, a Hilária vasárnap esti dales-
télye után hétfőre  virradólag valami inyenczek 
betörtek, szétzúzva az ablakot, behatoltak a kony-
hába s onnan néhány tál mojonaisevel készített 
halat s több palaczk bort elvittek, anélkül, hogy 
a főpinczérrel  szükségesnek tartották volna elszá-
molni. A rendőrség már nyomában van az inyen-
czeknek. — Kazaliczky átutazó színész nejét egyik 
vendéglőben a szobájában hagyott két értékes 
gyűrűjétől fosztotta  meg valami ékszerkedvelő ; — 
de itt mar nem tudtak még nyomára jönni a tet-
tesnek. 

— S z é c h e n y i B é l a g r ó f ,  mint tudva 
van, junius közepén China beutazására indult s tár-
saságával csakhamar Siningbe ért. — Innét Lassa-
ba akart menni, de oly uton, melyen a chinai ha-
tóságok nem ígérhettek neki védelmet. Ennek oka 
az, hogy Kukuner vidéke teljesen lakatlan és el-
hagyott, melyen néha ezerekb51 álló csapat csa-
tangol s a szabad utazást veszélyezteti. A chinai 
kormánynak nem áll hatalmában e csapatok kalan 
dozását korlátozni, miután messze-vidékén nincs 
katonai erőd. 

— Ez a z t á n a p o n t o s s á g . Egy berlini 
polgár augusztus 23-án abban a ritka szerencsében 
részesült, hogy már harmadik fia  ugyan ezen a 
napon jött világra. Első szülött fia  t. i. 1873-ban 
augusztus 23 án született, a második 1876. augusz-
tus 23-án, s legújabban a harmadik, 1879. augusz-
tus 23-án. S azután még kétkedjék valaki a német 
alaposságban és pontosságban ! 

— A k i s k o r ú n e m h á z a s o d h a t i k , 
csak házasítják. Igy mondta ki a kecskeméti tör-
vényszék. X. Imre, egy ottani fiatal  földbirtokos, 
egy félév  előtt nősült, de csakhamar visszatért jo-
gászkon szokásaihoz s fel  felrándult  a fővárosba, 
hogy az elhanyagolt kardalnoknőknek és varró 
leányoknak újból csak ugy hordozza a czukorká-
kat és más nyalánkságokat. Szép fiatal  neje egy 
alkalommal tetten érte és azonnal beadta kerese-
tét férje  ellen. — A férj  azonban sokkal kedve-
sebbnek, bájosabbnak és szeretetreméltóbbnak ta-
lálta ifjú  nejét, semhogy válni akarna. Elleniratá-
ban mindjárt előadta kifogását  és hiteles alakban 
kiállított keresztlevéllel igazolta, hogy ő kiskorú 
s mint ilyen, saját személyében nem perelhető. Az 
első bíróság is igy vélekedett s a nő hiába feleb 
bez, mind hasztalan. Ha férjétől  csakugyan válni 
akar, meg kell perelnie a férjének  atyját. 

— F r a n c z i a-m a g y a r ét magyar francia 
szótárt szerkeszt Pokorny Jenő. A szótár havon-
kint 2—2 füzetben  jelenik meg Rautmann Frigyes 
kiadásában. Béltartalma ugy "látszik, gazdag lesz, 
a mennyiben szójegyzéket és nyelvtani (megjegy-
zéseket is foglal  magában a fráhczia  akadémia 
Benscherelle és a legjelesebb szótárirók után. A 
kiállítás meglepően csinos, mint Rautmann minden 
kiadása. Egy egy füzet  ára 30 kr. Megrendelések 
a kiadóhoz intézendők Budapestre. 

Érték-  és váltó-ár/olyam  a bécsi cs. kir nyilvános 
tőzsdén  október 11 

Magyar aranyjáradék 94-3° 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —. — 

* n . » 73 . -
„ keleti vasút II. kibocsátási államkőtv. 85.— 
„ „ „ 1876. évi államkötvény 74-5° 
„ vasúti kölcsönkötvény . . . . 102.50 
„ földtehermentesitési  kötvény • . . . 89.75 

Erdélyi 86.75 
Horvátszlavon 86.50 
Szőlőzdézmaváltsági —.— 
Osztrák egys. államadósság papírban . . . 68.— 

„ „ „ ezüstben . . 69.— 
M. aranyjáradék 80.75 
1860. államsorsegy . 120.50 
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . . 835.— 

„ hitelintézeti „ . . . ' . . 256.50 
Magyar hitelbank 267.75 
Ezüst —•— 
Cs. kir. arany 5-5 8 
Napoleond'or 9-33 
Német birodalmi márka 57-8o 
London 117.10 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: ilernstein Mftrk. 
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Fogorvos 

B. Dr. Mát hé Dénes 
orvostudor, plombeur és müfbginester 

KOLOZSVÁRRÓL 
e hó 1-sejéu Brassóba megérkezvén, 20-áig idő-
áik ott. 

Készít a legújabb amerikai módszer szerint 
egyes fogukat  és légnyomatu egész fogsorokat;  odvas 
fogakat  és gyökereket tömeszel (plombiroz) arany, 
platin, email vagy más tartós anyagokkal; kihú-
zandó fogakat  és gyökereket minden fájdalom  nél-
kül, a kéjgáz hatása alatt távolit el. 

Kitűnőnek bizonyult 
Ü S p - „MENTHA-FOGPOItA" 

kapható L á s z l ó L. M. kereskedő uraknál Bras-
sóban. 

3 — 3 

Hirdetmény. 
Eresztevéüy községében a szesz-, bor és 

sörárulási jog 18S0. évi január 1-től 1882. évi 

deczember 31-ik napjáig folyó 

— E z is „fu  t t a t á s". A napokban egy bécsi 
lóversenyt furcsa  kis „futtatás"  előzte meg. Egy 

o r o s z herczeg hitelezőivel konfliktusba  keve-
redett, hogy ezek kénytelenek voltak végrehajtást 
kérnt ellene. A herczeg neszét vette a dolognak 
s azért istállójára nézve a tulajdonjogot két gaval-
lér barátjára ruházta. A futtatáson  a herczeg lovai 
is pályáztak. A verseny megkezdése előtt azonban 
megjelentek a végrehajtók s a herczeg lovait 1 
akarták foglalni.  A két gavallér, kik névleges tu-
lajdonosat az orosz herczeg lovainak, erre ugy se 
gttett a bajon, mely a versenyprotrrammot is fe-
nyegette, ho*y néhány lovászt küldött a végre 
hajtó bizottság tagjainak nyakára, kik azután ugy 
megrakták az illetőket, hogy futásban  kerestek me 
nedéket. Ez volt a futtatás  a végrehajtókkal 
másik futtatás  csak ezután kezdődött 

2-án délelőtt 9 órakor a község Lázánál árverés 

utján ki fog  adatni haszonbérbe. 

Az árverési feltételek  községi biró urnái bár-

mikor megtekinthetők. 

Köntzei Lajos, 
jegyző. 

Szám 2723|1879. 

H I R D E T M É N Y . 
Brassóvidék alvidéki járás szolgabirája részé-

ről ezenuel közhírré tétetik, miszerint P r á z s m á r 
községet illető korcsmárlási jog az eddig is foly-
tatott gyakorlat szerint idei augusztus hó 18-ikán 
55.11879. szám alatt hozóit képviselő testület. ha-
tározata alapján l'olyó hó 11-én délelőtt 10 óm-
kor Prázsmáitt a községi irodában megtartandó 
nyilvános árverésen 0 egymásután következő évre: 
az 1880. évi januárhó l-étó'l 1885. deczemberhó 
31-éig a község belső telkére nézt bevitel-vám 
mellett a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe ki fog 
adatni. 

A kikiáltási ár a bevitel-vámra nézt évenkint 
5001 frt  0. é. 

A község tulajdonát képező külső korcsmák, 
melyek a fenti  bevitelvámi kikiáltási ár összegébe 
nincsenek belefoglalva,  ugyanazon napon követke-
ző sorrendben fognak  kiadatni : 

1) A Brassóból Tatrang—Zajzon felé  ve-
zető út mellett Icívő úgynevezett „ K e r p e -
n y e s t i c s ár d a -. Kikiáltási ár évenként 
801 forint. 

2). A Brassóból Uzon leié vezető út mellett 
a F e k e t e v izén levő korcsma. Kikiáltási ár 
évenként 470 frt. 

3) A B 0 d z á b a 11 levő községi korcsma. 
Kikiáltási ár évenként 351 forint  0. é. 
Azonliivül ugyanazon napon és helyen a köz-

ség tulajdonát képező, a belső telkében 318-ik és 
483. házszám alatt fekvő  korcsmaépületek és pe-
dig az előbbi évenként 472 frt,  az utóbbi éven-
ként 416 frt  kikiáltási ár mellett haszonbérbe ki 
fognak  adatni. 

Az árverezni kívánók kötelesek óvadéktétel-
képességöket igazolni s az árverés, kezdetéig alól-
irt kezéhez az illető kikiáltási ár 10%-át, mint 
bánatpénzt letenni. 

A kellő bánatpénzzel ellátott Írásbeli zárt 
ajánlatok az árverés kezdetéig szintén elfogadtatnak. 
Áz írásbeli .ajánlat alólirthoz cziuiezendő s a borí-
ték külső részén a tárgy, mire az ajánlat tétetik, 
és a pénzösszeg, mely belefektetett,  kitüntetendő. 

A bővebb feltételek  akár a prázsmári községi 
irodában, akár alólirtnál a hivatalos órákban meg-
tekinthetők. 

Földvárit, 1879. október hó 3-án. 

A járási szolgabíró 
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Yan szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é közönséget, 
miszerint a BOGDÁN FLÓRIÁN-féle  bá/ban 

jr 
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mitoram Üzletemben dús választéka van mindennemű nöi 
és férfi  divatczikkeknek,  legújabb és jutányos árakban ki-
szolgálandó nöi ruhakelméknek,  pipere stb. nemüeknek. 

S(>psi->zentgyórgyön, 18/9. okt. 8-án. 

Fogoly.ín Lubics, 
2 3 ker< skedó'. 


