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Házi ipar-egylet

Oroszország s annak szl&v politikája.
Mielőtt Oroszországnak a szlávok iránti politikáját érinteném, szükségesnek látom egypár szót
az országról is szólani.
Az orosz birodalom terjedelme Európában teszen 100.429 négyszögmérlföldet, népessége 68 millióra számíttatik, melyek között 45 millió orosz.
Ha a népeketTelosztjuk a területre, minden négyszmértföldre 6775 lélek jut. Az ország egy mélyedéses sikságot képez, mely mindennemű belösszeköttetésnek nagy előnyére van. Fekvése oly elszigetelt, bogy csak nyugatra érintkezik az európai polgárosodott népekkel ; a többi része, kivéve Svéciát, mincl olyan tartományokhoz rug, kik a polgárosodásban Oroszországnál jóval alább állanak. —
Hogy azonban nyugotnak haladásától, azaz szellemi haladásától érintetlen maradjon : a birodalom
nak nyugati részét két kozák örvonallal őriztették
s őriztetik. Az uralkodás-mód despotikus, ez azonban nem mindig volt igy, mert Nagy Péter cár
előtt a birodalomnak igen szabadelvű alkotmánya
volt. Akkor a cár a szenátus beleegyezése nélkül
semmi rendeletet nem bocsáthatott ki s a rendelet
kihirdetésének a következő szavakkal kellett történni: „Ö felsége a cár egyetértvén a szenatussal,
s annak beleegyezésével méltóztatik megrendelni,
hogy . .
stb. Ha vagy egy rendeletnek kihirde
tése nem igy történt, érvénytelen volt. Nagy Péter
s utánna a többi cárok az alkotmányt lassanként
megsemmisítették s az önkény-uralkodást helyezték annak helyébe. Hogy ez olyan könnyen megtörténhetett azon ne csodálkozzunk, mert a cár az
egyház feje, mely őt egy szent nymbussal környezi
a nemzet előtt; a gyér népesség s az ország elszigetelt fekvése nagyon alkalmatosak a despotismus
előmozdítására.
Ebben az országban a kormány mindent megteszen az anyagi haladás előmozdítására, de szellemi csak ott történhetik, hol politikai felvilágosodás nincsen érintve. Hogy az orosz előkelők, kik
nagyobb részt külföldön mivelődnek, nagyon értelmes emberek, az tudva van, de annál roszabbul
áll a dolog a középrend és földnépénél; ezek a
temérdek sokaságú, ravasz és kétszinkedő, de dúsgazdag papság által lehetőségig vakságban tartatnak. Egyáltalában a görög nemegyesült szlávoknak egy fő jellemvonása a ravaszság és kétszinkedés, egy további tulajdonságuk az, hogy csúszómászók, a hol valamitől tartanak, ellenben vadak
s embertelenek, hol nincs mitől félniök. Ezt méo- a
legműveltebb oroszban is fel lehet találni s a némelykor kirívó vadság bizonyítja azt, hogy a művelődés nála is külmáz. Ez a szellemi elnyomása
az orosz nemzetnek mai napig is tart, de az egész
szlávság iközül egy se tudta Európát a kétszinkedése által ugy elámítani, mint I. Sándor cár. Ez
az uralkodó átlátta, hogy a kozákok által v ló elzárása Oroszországnak a haladó nyugattól nem
elegendő biztosíték a despotia fentartására Orosz
országban, tehát szükségesnek látta a nyugati haladásnak gátat vetni. Egy más terve az volt, hogy
a török alattvaló szlávokat Oroszországhoz édesítse, hogy szükség esetére bennük támpontot találjon. Ezt a két tervet keresztülvinni nem kis feladat volt, mert nyugot felé semmi hatásköre nem
volt, a török alattvaló szlávokra nézve pedig tartott Ausztria beleszólásától, és mégis mincl a két
tervet valósította.
Tudva van az, hogy 1814-től 1848-ig az európai szárazföldön Ausztria szava a politikában mindenható volt. Ennek az Ausztriának hatalmas mi
nisztorét megnyerni a végett, hogy terveit kivi'hesse, — Sándor cár szükségesnek látta és meg is
nyerte, mert Metternichnek sub tituio honorárium
évenként 50.000 pengőforint fixumot fizetett; ezt
a fizetést I. Ferenc császár tudta s az ő beleegyezésével fogadta Metternich a fizetést. Iíhez járultak
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és a „ sepsiszentgyörgyi önkénytes feizttíté-egyfet" hevatabs köztasnye.
még ajándékok is. Ugy emlékszem, hogy egy al- alá jusson. Nem lévén már most mitől tartani töbkalommal Metternich két nyusztbundát kapott, me- bé, Miklós cár Olmützbe szólította a porosz királyt
lyeket Bécsben 50.000 pengőforintra becsültek, — és osztrák császárt s itt minden tétova nélkül kiegy máskor küldöttek a nejének négy valóságos mondotta, hogy a törököt támadni akarja. A pokásmir sált, melynek darabját 5000 pengőforintra rosztól azt kérte, hogy maradjon semleges és ne
becsülték és ki tudja mit nem kapott még. Ez ha- eresszen senkit az országán keresztül, az osztrákoktott és Metternich Ausztria politikáját orosz érte- tól pedig szükség esetére 80.000 embert követelt
lemben kezdette vinni, mert keletre semmi figyel- de se németeket, se magyarokat, hanem szl í rokat
met nem vetett s Oroszországnak szabad garáz- mit az uralkodó meg is ígért.
Az 1854-iki úgynevezett krimiai háborúnak
dálkodást engedett; a nyugatot pedig, azaz Auszkimenetelét tudjuk; a vereségek, melyeket az orotriát, Németországot, Olaszországot stb. Anglia kiszok szenvedtek, ugy felháborították Miklós cárt,
vételével direkt vagy indirekt a cár kedve szerint
hogy szélhüdésben elhalt, Ausztria pedig nagykorú
hóh.érolta, mert a sajtót a legkeményebb bilincseklett, mert az orosz gyámság alól felszabadult.
be verte s gyűlöletes titkos kémei által még a
Az 1859. évben Ausztria Olaszországban hácsaládi csendet és bizalmat is felzavarta. Hogy az
borúba bonyolódott az olaszszal és franciával, megegyetértés Sándor cár és Metternich herceg között veretett s elvették Lombardiát. Később a poroszteljes legyen, — az előbbi majdnem minden évben szal Dánia ellen exekucióra ment s ettől elvették
megjelent Bécsben és némelykor huzamosabb ideig Schleswig-Holsteint és megosztották egymás közt.
is mulatott ottan s I. Ferenc császár mind ezt ba- A porosz szerette volna az egészet bírni s igért
rátságnak és személyéhez való ragaszkodásnak te- Ausztriának a részeért 24 millió tallért, mert a birkintette.
tok a porosznak keze ügyében van. Ausztria, kiA meddig Sándor cár Bécsben „katonásdit" nek a kis birtok hasznára nem lett volna, ahelyett
játszat vagy Ausztriának egyik vagy másik tarto- hogy a pénzt elfogadja, — még a porosz részét is
mányába kirándulásokat tett, addig 1814-től fogva szerette volna bírni. Az adom és nem adom addig
az orosz emissariusok megkezdték működésüket a folyt a két uralkodó között, míg hajbakaptak s az
török szláv tartományokban. Pénzzel, templomi öl- 1866-iki háború kitört, melyben Ausztria ugy megtözetekkel s edényekkel, drága püspöki süvegek- veretett, hogy ha Franciaország fel nem szólal —
kel megnyerték a papokat ós kis fejedelmeket. — utolsó órája ütött volna. Ekkor elvesztette Velen •
Megjegyzendő, hogy Montenegro még 1710-ben cét és holsteini részét, a német szövetségből kiutaNagy P. cár védelme alá adta volt magát s ezek ál- sittatott s egy jó csomót még fizetni kellett; de a
tal szittatták a török elleni gyűlöletet és édesítet- lealázás oly nagy volt, hogy Ausztriát már csak a
ték a népet az orosz uralkodókhoz, mint felmentő másodrendű hatalmak közé kezdették sorolni. Lejökhöz ; de hogy az orosz a népeknek anyagi vagy het, hogy ennyi csapások után átlátták Ausztriászellemi fejlődésére valamit tett volna, annak nyo- ban, hogy az absolut kormányzás által a birodalom
ma sincsen. Az orosznak nem is volt a célja, hogy vagy még alább süly ed, vagy szertemegy és 1867értelmes vagy tehetős embereket fejleszszen, ha- ben megkezdet ék az alkotmányos kormányzást.
nem hogy vakbuzgó eszközöket nyerjen, kiket felA francia 1870-ben háborúba bonyolódott a
használhasson.
poroszszal azért, mert a porosz király a francia
Sándor cár halála után Miklós cár vette át követnek nem elölről, hanem hátulról csinált egy
annak szerepét. Ez már nem volt az a hajlékony komplimentumot. A porosz nem bízván Ausztriács sima ember, mint Sándor; ő már a pánszláv és ban, az oroszt megkérte házőrizetre s ez utóbbi
keleti kérdés kitételeket használni kezdette ós ha biztosította a poroszt minden véletlen támadás ela törökkel való békekötéseit tekintjük, mindegyik- len s igy lekötelezte a poroszt. Az orosz támponben tatóJunk egy pontot a szlávok előnyére. Met- tot találván a poroszban, Berlinben egy gyűlést
ternich lelketlen s elnyomó politikája idézte elő tartott, hol a török elleni fellépés helyeseltstett s
Európában az 1848-ki eseményeket, melynek követ- elfogadtatott.
keztében ő maga is megbukott s Angliába menekült.
Mint tudjuk, 1876-ban a cár jeladására megAusztria, ki a haladásnak még akkor barátja nem kezdődődött minden igaz ok nélkül Boszniában és
volt, ahelyett, hogy az idő kívánalmainak engedett Bulgáriában a lázadás, Szerbia és Montenegró pevolna, a megbukott Metternich helyett annak tanít- dig támadólag léptek fel. Ez az előjáték csak a
ványát, a még absolutabb Schwarzenberg Felixet török gyengítésére történt.
állította a kormány élére. És az akaratos s elfo.
Minden igaz ok nélkül 1877-ben megtámadta
gult miniszter, kinek az orosz zsarnokság eszmény- az orosz a törököt, s a gyáva bolgárok, egyesülve
képe volt, még a legnagyobb szükségben sem en- a vad és hóhér orosz katonákkal, a bolgár földön
gedett, hanem oda dobta Ausztriát az orosznak, lakó csendes mohamedán lakosokat a legirtóztatóbb
csakhogy fentarthassa az absolut kormányt s igy módra gyilkolták le, az orthodox hitű pápának
az 1848 előtti hatalmas Ausztria uszályhordozója és czárnak nagyobb dicsőségére ; hogy miképpen
lett a cárnak, ki egyszersmind átvette Európának végződött ez, az orosz részről pénzzel vívott harc
kormánygyeplőit. Ez az elfogult Ausztria, a rövid- tudva van.
látó és még elfogultabb miniszterével együtt nem
Ha az egészre vissza tekintünk, ugy találjuk,
látta át, hogy a magyarok ellen zúdított szláv tör- hogy Ausztria, melynek kereskedési haladási szemzsök és oláhok alattomosan orosz érdekben hóhé- pontból tekintve, érdekében lett volna az európai
roltak és pusztítottak Ausztria gyengítésére és nem török birodalomban a vezető szerepét játszani
látta át, hogy Metternichnek 1814-től fogva orosz és magának támpontot szerezni az orosz ellen,
érdekben folytatott politikája már annyira megér- ezt a közel mult időkben elhanyagolta és se
lelte a pánszlávizmust, hogy Ausztriának is vesze- gédkezet nyújtott Oroszországnak a török eldelmes lehet.
leni ^törekvéseiben. — A mai politika tehát
Az 1848 iki esemény megmutatta Európának^ Törökországot feláldozta, az orosz gyűlöletes pohogy hol rejlett Ausztrianak ereje, de ez meglevén litikáját nyugot felé irányozta, hogy Európában a
törve, az orosz elérkezettnek vélte az időt, a törö- szellemi előhaladást elnyomhassa s az orosz zsarköt megsemmisíteni. Mint tudva van, 1848-ig csak nokságot támogassa. Hogy Metternichnek 1814-től
Ausztriának tekintélye tartotta fel az oroszt a tö- 1848-ig tartott árulása hová nőtte ki magát, azt
rökre való utolsó csapás méréstől és Pashiewicz látjuk, de hogy 1879-ben hogy végződik, az megannak idejében ig;n helyesen mondotta, hogy előbb válik. Oroszországot, melyet Metternich árulása a
nusztriát kell megtörni és csak azután lehet a tö- politikai téren emelt oda, a hol áll, csak nyers
rökkel el inni; de az 1848-i események után ugy erővel lehet megfékezni, mert az«orosz politika
akarta a sors, hogy Ausztria orosz gyámnokság

aljas, és nőm lehet benne bizni; de ha háborúra
Indokolás a háromszókmegyei általátalálna kerülni a dolog, akkor szükséges volna
flród, nov. 15. A közlekedés Bosnyák-Bródnos tüzkarbiztosit&s tervezatéhez.
erélyesebben fellépni, mint 1854-ben.
ból Dobojba a hatóságok által beszüntett. A gyaA) Á l t a l á b a n .
logcsapatok számára uj jó hegyi útat fedeztek fel
Lukáts Károly.
Tekintve azon számos tüzeseteket, melyek e
Derventtől Bosnyák-Dubocsácig. A csapatokat onnét gőzhajókon szállítják el. A határvidéken bor- megye közgazdáságát rombolják s melyek ha nagy
* Kő/iis miniszteri érlekczlot volt e hó 16-án zasztó, több mértföldnyi vizáradás állt be. Az ál- részben gondatlanságból is támadnak, de alapos
délután Ö Felsége elnöklete alati. Az értekezleten, landó hid építését a folytonos áradás miatt abban gyanú lehet arra is, hogy azok roszakaratu boszumely három órától hatig tartott, részt vettek gróf kellett hagyni. — Török-Bródot az egész lakosság ból s/ittatnak: azok meggátlására szükségesnek
A n d r á s s y Gyula, gróf B y l a n d t R h e i d t elhagyta. Az itteni lakosság igen aggódik. A mult mutatkozik oly módról gondoskodni, mely által az
és báró 11 o f m a n n közös miniszterek és T i s z a éjjel számtalan kocsit, lovat és legénységet men- ily károsodások é r d e k k ö z ö s s é g e t képezze
és P r e t i s miniszterek. E miniszteri értekezle- tettek meg a hidászok a gőzkomp és a pontonok tv-k s igy mindenkinek érdekében álljon azokat
ten — a „B. C." szerint — véglegesen mégáliapit- segélyével, Egy csapatosztály, mely 48 óra hossz u 111 ;ggátolni s felügyelni, mert hiszen a „tüzkárpóttatott a közös minisztérium azon előterjesztése, mely semmit sem evett, Bródba hozatott. A Bród és adó-' a szerint n*>, vagy apad mindenkinek állami
az okkupáció 1879-iki költségeinek fedezéseül akö- Maglaj közti ut és vasut-épitésnél lévő munkások adójához mérve, a mint a tüzesetek gyakoriabbak,
züs hadügyminisztérium számára megkívántató rend- közt tápszer hiányában kiütött az éh-tiphusz. Lehe- vagy ritkábbak.
*
kívüli szükségletre, valamint az 1878-ik évre szó- tetlen innét segélyt adni. Az utak feneketlenek. A
Ezen érdekközösség a tüzesetek iránti felüló póthitelre vonatkozik. E javaslat a jövö hét vége sárban ezernyi d ö g l ö t t l ó hullája fekszik.
gyeletre egyesíti a gazdagot ugy mint a szegényt,
előtt nem terjesztetik a delegációk elé. E javasA Száva kiöntése által okozott nagy vizáradás mert egyformán kell a százalékot fizetni frtja után
lattal egyidejűleg a v ö r ö s k ö n y v , iletőleg a
apadni kezd. Két őrkatona esett kötelességük tel- mindenkinek s ezt a fennálló biztosító társaságok
diplomáciai okmánygyüjtemény is benyujtatik.
jesítésében a hullámoknak áldozatául, igen sok nem létesíthetik, mert habár érdekűkben áll is a
* Snralov gróf Bécsből nem ment egyenesen kocsis, munkás és tömérdek ló veszett el. Az élelmi tüzesetek megszűnése, — érdekközösséget nem teLondonba, hanem elébb Párisba rándul s útközben szerekben óriási kár konstatáltatott. — A Duna- remthetnek, mert a jelen nyomott közgazdasági
két napig megállapodik Baden-Badenben, hol G o r- gőzhajótársulat kitűnő szolgálatokat tett. A törzs viszonyok között csak a jobbmódu emberek azok,
c s a k o v és O r l o v hercegekkel találkozik. „A kar és műszaki csapatok áldozatkészsége a megki- kik ezen magas illetékeket évről évre ren-1.'seri
három orosz vezérdiplomata e találkozása s Orlov sérlett mentéseknél minden dicséretet felülmúl. bírják fizetni, a szegényebb sorsú gazdaközönség
herceg látogatása Vilmos császárnál — ugy mond J a 1 1 s i c s főhadnagy több bécsi kocsist és két pedig kénytelen istenben vetett reménységgel érni
egy bécsi tudósítás — arra a gondolatra vezet, mohamedán családot mentett meg a biztos halál- be, holott a szegénynek kevese épen oly becses,
hogy Suvalov gróf Budapesten az Anglia és Ausz- tól. A Bosniában lévő hadtestek élelmezése ekképen mint a gazdagabbnak többje; tehát módot is kell
tria-Magyarország közti kapcsot erősebbnek találta, szerveztetett, hogy minden egyes hadi utat min- nyújtani arra, hogy kára mindenkinek, a ki csak
mint előre hitte."
dennel ellátnak, hogy szükség esetére a szomszéd egyszer adót fizet, megtéríttessék.
De már magában a számos biztositó társasáA „Times" egy távirata szerint Suvalov bu- hadcsapatoknak a kellő élelmet átszolgáltathassa.
dapesti látogntása összefügg a porta és monar Ezenkivül alkudozások tétettek folyamatba, hogy gok eljárásai sem felelnek meg a hozzájok kötött
chiánk közt Bosznia átengedése iránt folytatott a hadcsapatok élelmezése ugy Szerbián, mint Mon- reménységnek, nem gyakran az elvállalt köteletenegrón át történhessék.
zettségnek sem.
tárgyalásokkal.
Eltekintve az általuk keresztülvinni szükséA félhivatalos „Eastern Budget" egy bécsi
gesnek
látszó kárfelvételek hosszadalmasságától és
levél alakjában jelenti, hogy ha Suvalov gróf célja
költségességétől, a megállapittatni szokott összevolt Ausztria-Magyarországot angolellenes politiFővárosi levél
geknek kézhez kapása igen gyakran hosszú időre
kára inditani, ez nagyon kedvezőtlenül fogadtatott
lindapest, 1878. november 15 én.
volna, mert Bécs és London közt ujabb időben
A főváros a tél saisonja közeledtével mind- nyúlik.
igen meleg viszony áll fenn. A mi a porta es inkább élénkebb képet nyújt, — egy kis mosaik
De fontos megjegyzésre méltónak találom azAusztria-Magyarország közti egyezményt illeti, igaz, tableau lesz az, melynek keretébe összeállítom a ért azon összeg nagyságára figyelmeztetni mindenhogy a török államférfiak már belátták a boszniai mult eseményeit, korántsem rembrandti ecsettel, kit, mely a megye területén működő számos biztookkupációnál elkövetett hibájokat, s lehet, hogy hanem egyszerű akadozós tollal, a mint tudnom sító társaságok ügynökségei utján kimegy a meszeretnék jóvá tenni. De ha e részben talán tör- adatott. Mindenesetre itt is alkalmazhatjuk a poli- gyéből, még az országból is s gyümölcsözetlenül
téntek is Konstántinápolyból előterjesztések, a por- tika amaz első törvényét: „csak annyit akarni, a elvész — s a mi visszajön is, már kárt, veszte ,étának elébb még kétségtelen bizonyságát kell adni mennyi lehetséges".
get jelez.
őszinteségének, hogy a bécsi cabinet ez irányban
Általában tehát ezen felsorolt szükségességeA fővárosnak igen élénk mozzanatot kölcsönujabb tárgyalásokba bocsátkozhassék.
keni
javítás céloztatik jelen javaslati tervezetnél.
zött először is a delegátusok, de legföképen SuvaB) Mi a r é s z l e t e k e t illeti:
lov Péter gróf megérkezése, ki elé nagy várakoKonkordátum liosznia és Hercegovina ré- zásokat kötöttünk, s hogy mennyiben tette élvezeAd 1) Hogy mindenki, ki a megyében bármi
szére. A „D. Ztg." állit lag jól értesült forrásból tessé itteni létét, azt eléggé nem tudjuk, de annyi után adót fizet, legyen az hivatalnok, szatócs, zseljelenti a következő célzatos sorokat; „Bécsi és bu- bizonyos, hogy fővárosunkat jelenleg nagy sárban lér, kereskedő, korcsmáros, vagy kézműves, hogy
dapesti egybehangzó hirek szerint a katholikus találta, nem tehetett mulatságos kirándulásokat, — befolyjon az általános jólét előmozdítására, ez igazegyházra vonatkozólag Boszniában és Hercegovi- tegnap ugyancsak kikocsikáztak minisztereink is ; ságos és méltányos az érdekközösségnél fogva,
nában, a római kúria és Ausztra Magyarország kö- társadalmi életünk légkörét ezek is felvillanyozó ^á mint viszont igazságos és méltányos, hogy mindenzött konkordátum köttetett és a szent szék két teszik, hisz Andrássyt nem mindig láthatjuk, külö- kinek csak megállapítható kára is helyre pótoltasbiztost fog ama tartományokba küldeni, hogy ott nösen most, midőn a titkos tanácskozások napi sák, a szegénynek egy malaca, csekély bútorzata
alapítsák meg a római egyház hierarchiáját. Tudva renden vannak.
épen ugy, mint a gazdagnak elég tt marhái, aszlevőleg a katholikus püspök a török invázió alkalA felirati vitáknál — megtörtént a képviselő- tagja és kazlai.
mával Boszniából Diakovárba szorittatott és azóta házban az annyiaktól várt — Verhovay szűz beAd 2) De hogy ezt kipótolni lehessen, még
a diakovári püspök viseli ugyan a boszniai püspöki széde is, de bizony meglátszott rajta az elfogultság,
cimet, de Boszniában semmi joghatóságot sem gya- mely még Cicerón is erőt vett. A közjogi ellenzék pedig lehetőleg azonal : szükséges, hogy bizonyos
korol. A római kúria ezen idő alatt az egyházi javaslatát terjesztette elő A folyósón Verhovayról megállapitott összeg mindig rendelkezés alatt is
legyen, s erre nézve nem lévén más alap, a törügyek intézésére apostoli vikáriusokat küldött Bosz- a következő vers keringett.
vényhatóságok rendezéséről szóló törvénynek azon
niába és Hercegovinába, kik ideiglenesen kormáengedélye volna igénybe veendő, hogy „megyei
Felfuttntok a hólyagot,
nyozták az egyházat. A katholikus egyházjog szeAdjon liangot, de még nagyo*,
pótadó"
vettessék ki. — Ezért tehát legelső lépés
rint, mintán Bosznia és Hercegovina ismét keresz •
Egy darabig csak puhogolt,
volna: megállapítani, hogy mindenki már ez év
tény világi hatalom alá került, a diakovári és boszDe valahogy kilyuk.idott.
végéig minden forint adó után fizessen 10 százaié
Nem volt benne se mag, se rop,
niai püspök egyszerűen jogaiba lép és e tekintet
kot, melyből begyülne például: Háromszék összes
E bélkiil — jól — ínég sem lörög,J
ben a konkordátum megkötése a kúriával nem
adója teszen (kerek számban 400,000 frtot, ez után
Szusszá kiszállt, összelapult,
szükséges. Hogy ez mégis megtörtént és valószíVerhovay beszélt s kimúlt.
begyülne 40,000 forint. Ezen összeg a két takrréknűleg a diakovári és boszniai püspök jogainak melUgy látszik, hogy az idén csakugyan jó bor- pénztárban helyeztetnék el a szerint, mint a belőzésével, azt nem ok nélkül horvátellenes befolyásnak tulajdonítják." A „D. Ztg." felszólítja végül termés volt, mert soha életemben nem láttam any- gyült összeg az illető kir. adóhivatal területét érnyi
részeg
embert, mint a jelen időszakban, főleg dekli. Hogy mindkét takarékpénztár igénybe véa diakovári püspököt és a zágrábi érseket, hogy
a Terézvárosban és legföképen a Nagykereszt-ut- tessék, ez nemcsak méltányosság pénzintézeteink
keljenek jogaik védelmére.
cában, melyben ezer szerencsétlenségemre laknom iránt, de hitelt emelő bizalom s egyszersmind a
Koiistantíuápoly, nov. 15. A „Pol. Corr." je- kényszerült és, oh, épen a 6 ik szám alatt, mely a kettő között megosztott nagy összeg általok is
lentése. A portához érkezett jelentések szerint a boros pincével áll szemközt. Bizony csak áldásos könnyebben helyezhető el, mint ha csak egynél
felkelés Macedóniában mindinkább
n a g y o b b esztendőnk vala, verejtékgyöngyöktől nem hiában halmoztatnék össze.
m é r v e k e t ölt és már
T h e s s z á l i á i g nedvesültek szántóföldeink és legelőink barázdái
Ad 3) Ezen pontnak kivételező része azért
és E p i r u s z i g terjed. A felkelők egyik cso- mindenfelé.£Hp most tíz éve volt örömteljes s bő szükséges, hogy mindenki saját érdekében pontos
portja a Malespiatiina, Dsinna, Kresner és Melnik szüretünk után ez leend — a jelen combinatio sze- befizetésre köteleztessék.
hegységekben van, a második csoport Koszjegben, rint — az első borgazdag esztendő. Csak már telAd 4. és 5) (Lásd fennebb ad 1.)
Planisza-Kraninában és Kusztendillben, a harmadik jesülne reményünk, óhajunk, hiszen maholnap —•
Ad 0) (Lásd ad 1.)
csoport Karadegben, Verecskában, Menasztirben boszniai okkupációnk után és annak dacára — elAd 7. és 8) az eljárás gyorsítását szándé"és Florinában összpontosul; a negyedik csoport az nyeli ezernemü kiadásaink a Danaidák hordója, ha
Olympus lejtőin Verca-Elecsonában terjeszkedik. filléreink gazdagabban nem töltik meg erszénye- kolják.
Ad 9) Az első fokban a helyszínén határozaAz utóbbi csapat többnyire görögökből, a többiek inket, mert elég volt, mit eltemetni, mit fojtani a
bolgárokból állnak. Sokra nézve a politikai irány- gondűző pipába. A keserű multak még emlékeink tot hozni hivatott bizottságról szól, mely a mindig
j
e
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l e n n i t a r t o z ó s z o 1 g a b i r ó r ó 1,
zat csak rablás és fosztogatás. A hadügyminiszté- ben élnek, de ha már csakugyan hordoznunk kell
rium 23 zászlóaljat és 5 üteget küldött a lázadás az életnek vállainkra nehezedett terheit, mondjuk mint a járás első felelős tisztviselőjéről „szolgabírói
bizottságnak" neveztetett s oly tagokból szándéel mi is Petőfivel :
leverésére.
koltatik összeállittatni, kik lelkiismeretesen leginSii'alofl missiója — irják a „National-Ztg",,Ha az isten bút adott a nemze'nck : .
kább
ismerhetik nemcsak a körülményeket, de az
Azt is adott, e mivel azt Mje meg!-'*
nak Bécsből — nagyon komoly volt. Suvaloff nem
embereket, viszonyaikat és gazdaságuknak álla
tett ugyan formális javaslatot az utólagos konfeA fővárosban nagy megdöbbenést keltett Per- potait.
renciára, vagy a közös diplomáciái felszólalásra czel tábornok leányának, Ilermin k. a.-nak a házAd 10) A d) pont alatt felemlített tárgyaknál
nézve, de kijelentette, hogy Oroszország a hatal- tóli hirtelen eltűnése. A „Gyors-Futár" könyomatu
mak pressiója nélkül nem bizik benne, hogy a lapszerint — a vámháznál tünt el, hol ugyanis a ( g a z d a s á g i e s z k ö z ö k stb) lehetetlen lévén
megállapítani
azoknak állapotát, a ioi|o levonás az
porta végrehajtja a berlini szerződést. Suvaloff félre Dunába vetette magát s azóta nem látta senki sem.
érthetlenül sejtette, hogy a porta folytonos nega- A család nagyon le van verve, hisz nem régen elhasználtság fejében történik. Mint pl. egy lordós
tív magatartása és a hatalmak passivitása véget érte az ismert csapás, midőn a miniszter fia meg- szekér megért 50 frtot, ebből csak 5 trt üttetik le.
vethetnek Oroszország szerződéshü hajlamainak. halt oly végzetteljesen. Két nap óta folytonosan Egy szegény zsellérnek minden bútora elégett; —
Oroszország a berlini szerződés lege -ekélyebb pont- Soroksár felé ügyelik a fiatal leány holt testét, — megérhetett 15 frtot : kap 13 frt 50 krt.
e) pont alatt a kereskedési cikkek megbecsjána £végre nem hajtására az occupatió meghosz- ha fölvetné a viz, d'i nem találják. Eltűnése naszabbitásával fog felelni E nyilatkozatok fogad- gyon, nagyon vig, kedélyes volt, s midőn a szo- lésénél azon elv ajánlkozik legelfogadhatóbbnak,
tatását illetőleg azt mondja a levelező, hogy az balány kérdezte : nagysád, elkisérjem-e ? igy vála- miszerint minden kereskedésben befektetett tőke
irányadó osztrák körök mindenekelőtt őrizkedtek szolt ; „rögtön itt leszek". Mint ilyenkor beszélni egy év alatt megfordul legalább egyszer s e szeazon tendenciáktól — sőt még látszatától is annak, szokták, öngyilkosságának a szerelem ellenállha- rint minden negyedévben annak i5°jo, s leltározást
mely beleegyező magatartásra vallhatna Oroszor- tatlan varázsát emlegetik. Mennyiben igaz, a köz- pedig minden év végével, vagy annak kezdetén
szággal sjcemben.
szoktak és kell is hogy a k< retkedők tegyenek.
véleményre bizzuk.
II. Dózsa Géza.

f) pont alatti különböző gyárak belszerkezetenek állapoti konstatálása nagyon relatív, ennélfogva egy gyár berendezés'hez szükséges összegnek fele körülbelől megfe'.el az illető szerkezetek
elhasznált mivoltának.
g) pont alatt a házi állat ha nem ég el egészen, hanem csak például annak következtében elhull : bőrének ára pótoltatik csak a marha teljes
áráig.
Ad n ) Oly tárgyak, a melyek absolute nem
megbecsülhetők, tekintetbe se vétethetnek.
Ad 12. és íj) Az elsőfokú bizottság eljárása,
melyben felveendő volt a lakosság buzdítása tekintetéből a jutalmazás, de fel a büntetés is, mert
tapasztalatból ismerjük azon indolentiát, melylyel
tüzeseteknél^ nép áll és segédkezés helyett tátong.
Ad 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23) A fellebbezési forumoknak olyan berendezése, mely legigazságosabban ós mégis gyorsan s a törvényes
intézmények megtartásával történik.
Ad 23) A számadások mindenesetre a törvény
értelmében is a közgyűlést illeti ós ez határozza
meg, hogy például a jövő évre készletbe vett 40
ezer forintból ha elkelt 30 ezer forint, újból is 30
ezeret kíván kiróni, vagy csak annyit, mennyi az
első év szükségletéhez arányosítva elégnek mutatkozik, t. i. 20 ezeret. — De továbbá, ha nagyobb
mérvű károsodásokat kellene pótolni mint 40 ezer,
— ezt csak kölcsönnel lehetett s ennek fedezése a
közgyűlés kötelessége.
Hogy a takarékpénztári kamatokból a becslési költségek fedeztessenek s a megmaradt, mint
külön tartalékösszeg növehessék : ennek célja az
volna, hogy ezen tartaléktöke idő multával fedezze
az egész szükségletet s ne legyen szükség pótadóra.
Ad 24) A visszaélések szigorú megbüntetése
a közérdek szentsége iránti tiszteletet is parancsolja.
Horváth László.

E tudomásul vett jelentés zárpontja a nép_oktatási törvény egyik legsarkalatosabb §-ánali
miképi végrehajtására vonatkozván, a maga helyén
lévőnek véljük vallás- és közoktatási miniszter ur
által e kérdés érdemében jelen november hó 2-ról
2Ó019 szám alatt kelt magas rendelet tartalmából
közre adni azon szabálypontokat, melyek a népiskolatanitók próbaidőre alkalmazásánál jövőben szem
előtt tartandók:
a) A próbaév tartamát illetőleg a tanitói pályán már három éven át sikerrel működött oklev.
tanítóra nézve egy év-, a tanitói tisztséget legalább
három éven át nem viselt oklev., avagy a tanképesitő vizsgálat egy év lefolyása alatt leendő letételének kötelezettsége mellett alkalmazott nem
okleveles tanítóra nézve pedig három év lehet a
maximum.
b) A próbaidőre alkalmazott tanítók választására nézve is a polg. közs. iskolaszékek számára
1876 évi septemoer 2-án kibocsátott min. utasítás
18. §-a irányadó.
c) A próbaidő alatt az ideiglenes tanitó a tanfelügyelőnek és az iskolaszéknek különös felügyeleti tárgyát képezi. A próbaidőre választott tanitó
előmenetelét és az az által az év folyamában teljesített oktatási működés eredményét az iskolaszék
egy a tanfelügyelő, avagy helyettese elnöklete alatt
tartandó ülésbűn constatálja.
d) Az iskolaszék a próbaidő letelte után indokolt előterjesztést (tesz a közig, bizottsághoz az
ideiglenesen alkalmazott tanitó véglegesítése va^y
elbocsátása tárgyában," mire a közig, bizottság a
véglegesítést vagy elbocsáttatást határozatilag kimondja s a szabályszerű felebbezési jog épségben
tartása mellett elhatározásáról az iskolaszéket értesiti.
e) Ha az ideiglenesen alkalmazott tanitó a
tanév közben alkalmasnak nem találtatik, az iskolaszék annak elboesáttatását a közig, bizottságnál
a szabályszerű próbaidőn belől is szorgalmazhatja,
sőt szorgalmazni köteles.

Haromsaökmegye közigazgatási bizottságának gyülóse 1878. nov. 10-én.
Tekintetes közigazgatási bizottság 1
E megye tanügyi mozgalmait illetőleg jelen
alkalommal a következőkről van szerencsém jelentést tenni:
Lege'lső helyen is sajnálattal kell felemlítenem
miszerint a közigazgatási bizottság idei junius hó
4 röl 336. sz. a. kibocsátolt az iránti rendeletének,
hogy a megye területén lévő tanköteles növendékek az illető községi elöljáróságok által a mult
1877. évi 917. sz. alatt kelt utasítás gondos szem
előtt tartása és az ismételten kiadott minta szerint
a tanév megkezdése előtt két hóval pontosan öszszeirassanak s ide beterjesztessenek, csak részben
tétetett elég, a mennyiben a már beterjesztett kimutatások jelentékeny rósze hiányosan s e vonatkozó utasítás és kiadott minta annyira figyelmen
kivül hagyásával küldetett be, hogy azoknak [kellő kiigazítás, illetőleg kiegészítés végetti visszaszármaztatása kerülhetetlen szükséggé vált. Azon
községek száma, melyekből ily kiegészítést igénylő
kimutatások érkeztek be : 33-ra megy, mely számból a miklósvári szolgabírói járásra 3, a sepsi alsó
járásra 10, a sepsi felső járásra 8, a kézdi alsó járásra 5, a kézdi felső járásra 7 község esik, mig
másfelől Bereck és Kézdi-Vásárhely városok elöljárósága mindez ideig — noha ez iránt tanfelügyelői uton már szorgalmazva is volt — semmi kimutatást nem küldött be. mely körülmény a megyei
tankötelesek összes létszámáról tüzetes előterjesztést a jelen ülésen lehetlenné tette, de különben
is nem kis mérvben zsibbasztja a pontos iskolába
járás ellenőrzését, mely oknál fogva az érdeklett
községek elöljáróságaik utasitandók lennéne't, hogy
e nemű kötelességök teljesítésében több tevékenységet s kielégítőbb figyelmet igyekezzenek kifejteni. A népiskolai rendes tanítások megkezdését
illetőleg hasonlólag jelentenem kell, miszerint a
szabályszerű iskolába járás e tanévbsn septemberhóban csak kevés helytt kezdődhetett meg; a megkésett mezei munka miatt a tankötelesek iskolába
feladása több községben csak október hó folyamá
ban, sőt némely helyeken csak is jelen november
hó kezdetén volt eszközölhető.
Végül egy incidens esetből cz évi september
28-áról a népiskolai törvény i38-ik g-ának miképi
értelmezése iránt a községi népiskolai tanerők élethossziglan leendő választását illetőleg vallás- és
közoktatási ni. kir. miniszter ur ő nagyméltóságához — szemben azon állítással, hogy a községi
népiskolatanitók próbaidőre, azaz tetszés szerinti
ideiglenességgel is választathatnak — felterjesztés
tététvén, ő nagyméltósága e megye tanfelügyelőjéhez l e g k ö z e l e b b
leküldött magas rendeletében kijelenteni méltóztatott, miszerint, tekintettel a hitfelekezeti és állami iskoláknál fenn álló
gyakorlatra, nincs kifogása az ellen, hogy a községi iskolatanitók is próbaévre, tehát ideiglenes
minőségben választathassanak, de ezen engedményt
az illető iskolai hatóságok ellenőrző befolyásának
határozott körvonalazása mellett szükségesnek látta
oly feltételekhez kötni, melyek a visszaélések meggátllsát, a törvény vonatkozó határozmányainak
tiszteletben tartását, nem különben a tanitók jogos
érdekeinek megóvását teljesen biztosítják.

VIDÉKI ÉLET.
A kéztli-vásárholyi kiállítás.
Tekintetes szerkesztő úr!
Midőn a Kézdi-Vásárhelytt fosyó övi október
hó 20-án megnyitott és 30-án bezárt „gazdasszonyi,
ipari és termény" kiállításon jutalmat és dicsérő
oklevelet nyert t. kiállítók névsorát tisztelettel
közöljük, egyszersmind megjegyezzük, hogy a kiállítást rendező bizottság bíráló tagokul felkérte
volt: mélt. özv, Cserey Jánosné; mélt. Pócsa Jánosné és dr. Sinkovics Ignácznő jurnőlcet, nemkülönben törvényszéki elnök mélt. Dónáth József,
Székely János kiállítási biz. elnököt, e S. Sztgyörgyön megjelenő lap t. szerkesztőjét és Schnell
kir. mérnök urat. Az igen tisztelt felkért -k közül
Sinkovicsné ő méltósága és a t. szerkesztő urakon
kivü részt vettek a bírálatban nevezettek mindnyájan s jutalmakat és dicserő okleveleket következő t. kiállítóknak Ítéltek oda ;
A sepsi-szentgyörgyi szövődének szövészeti
munkákért 1 drb 10 frankos arany, k.-vásárhelyi
szűcs Nagy Jánosnak szép szőnyegért 1 drb 5 frankos arany, kézdi-vásárhelyi Molnár Jónásnak műmalmi lisztek és gabonáért 1 drb tallér, a sepsiszentgyörgyi szövődi kendőkötési osztályának dicsérő oklevél, a kézdi-vásárhelyi árvaleány nevelőintézet kendőkötésért dicsérő oklevél, k.-vásárhelyi
Jó Mária urnő kendőkötésért dicsérő oklevél, (s.szentgyörgyi Fejér Miklós asztalos mümunkáért
dicsérő oklevél, kézdi-vásárhelyi Szabó Sámuelnek
lakatos-munkáért dicsérő oklevél, a k.-vásárhelyi
felső-népiskola növendékei kefekötés és kosárfonásért dicsérő oklevél, a kézdi-vásárhelyi felső-népiskola növendékei a kiállított müfaragászati tárgyakórt 1 drb 10 frankos arany, egy .kézdi-vásárhelyi
felső népiskolai növendék külön kiállított rajzaiért
1 drb 5 frankos arany, a kantai róm. kath. gymn.
rajzokért egy Jtallér, kézdi-vásárhelyi fényképész
Molnár István fényképekért dicsirő ok'evél, dalnoki Gál Zsigmond tengeriért és szép veteményért
dicsérő oklevél, kézdi-vásárhelyi Nagy Dániel nyug.
őrnagy K.-Vásárhelytt termesztett szőlőért és szép
gyümölcsért, barátosi Bibó József nyers lenért,
mélt. Cserei Jánosné veteményért, kézdi-vásárhelyi
Orosz Istvánné veteményért, Szacsva János óriási
disznódinyeért, mélt. Sjzentiványi Ignáczné kitűnő
eczetért, feltorjai PethürMari k. a. befőttért, kézdivásárhelyi Székely Jánosné Incze Sarolta befőttért,
Hosszú Ferenczné veteményekért, Molnár Jánosné
káposztáért dicsérő oklevél.

Gróf Béldy Istvánné hárász szőnyegért 1 drb
10 frankos arany, br. Szentkereszty Stephanie ő
nagysága szép hímzésért 1 drb 5 frankos arany,
felcsemátoni Bodor Mari horgolt szőnyegért 1 drb
tallér, kézdi-vásárhelyi Balogh Ilona k. a. rakott
kép-^és diványpárnáért, altorjai Szentpéteri Mariska
k. a. czérnair jnkárt, szárazpataki tócsa Mari k a.
czérna.nunkáért, Pócsa Flóra 'k. a. zsebkendőtartóért, altorjai Benkő Dénesné és Nápóleonné úrnők
házi szőtt baresárt, k.-vásárhelyi Fejér Antónia k. a.
hajfűmunkákért, Császár A-itónia k. a. horgolásmunkákért, martonfalvi Kovács Eleonoia k. a. horgolt paplanért, br. Szentkereszty Károlina lábszőnyegért, k.-vásárli.-lyi Bölcskévi Ilona k. a. hajképért, Erdélyi Eliz nyers selyemért, Hankő Gizella
k a. stikkolásért, parajdi Lázár Antal taplómunkáért, zágoai Bartha Ferenczné házi szőnyegért,
Vajna J>ámlor,
^l'ircse
Ferenczné házi szőnyegért, br. Szentkereszty
kir tanfelügyelő.

Stephánie szárított virágból rakott képért, Kraft
Róza szép mosásért, karathnai Benedek Zsuzsa k.
a. hizett munkákért, felcsemátoni Bodor Mária házi
szőttekért, gr. Békli Dénesné szőnyegért, alcsernátoni Bodor Julcsa lábzsámolyért, Székely Jánosné
Incze Sa»olta volenczei hímzésért, Kovács Izráné
jó házi kenyérért, ifj. Tóth Istvánné hárászmunkáért, Dummel Nándor esztergált munkáért. Bem;
Albert viaszképért, Szabó Ilona 'füszérképért, Feil
Mathild lámpatál czáért, Gyárfás Jánosné sodrott
selyemből horgolt kendőért, Fülöp Mariska k. a.
honolt ágy teritőért, Gyárfás Jánosné hárász szőnyegért, Török Bálintné jó házi kenyér- és kiiüriő
befőttért, Kovács Istvánná Dézsi Amália jó házi
kenyérért, ifj. Tóth Dánielné dívány párnáért, dicsérő oklevelet.
A jutalmak és dicsérő oklevelek a legrövidebb
idő alatt fognak Jkiosztatni s illető helyiikre küldetni.
Kézdi-Vásárhelytt, 1878. nov. 14-én.
Székely János,
Haló László,
biz. elnök.
biz. jegyző.
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Bécs, nov. 17. A Montagsrevue irja: Ámbár
általában kielégítőnek látszanak SuvaloT gr. nyilatkozatai, de a livadiai államférfiak aligha mondottak lo a retorsio politikájáról, mely szemeik előtt
lebegett, nevezetesen a kiürítés kérdésében. Ebből
csak az a határozott politika vezérelhet ki, melyet
Anglia ós Ausztria-Magyarország írtak zászlójukra, Ez a politika nem törökbarát, de nem is törökellenes, hanem az európai érdekeken és határozatokon alapul, melynek mindent akarnia kell, a mit
a beriini szerződés megszab és semmihez sem sza
ban segítséget nyújtania, a mit e szerződ ss mígtiltott, vagy érintetlenül hagyott.
London, nov. 17. Westminster herceg és Grey
gróf kérvényt intéztek lord Beaconsfieldhez, melyben a parliament összehívását sürgetik.
I J ó c n o v . 17. A 38. Meilinary ezred fogalisára a pályaudvarra mentek Eybesfeld hilyiartó,
Maroicsics országos parancsnok, Neuwald pjlgármester, a városi tanács, sok tiszt és számo. polgár. A háromnegyed 1 órakor megérkező voaitot
viharos tetszéssel fogadták az összegyűltek. Neawald polgármester rövid beszédet intézett Pittel
ezredeshez, üdvözöl-/.? a vitéz ezredet, három negyed kettőkor fényes kísérettel oda érkeztek Albrecht, Károiy Lajos, Vilmos és Rajner főherczegek, köszöntötték az ezredest éi defiléroztatták az
ezredet, linutan megkezdődött a bevonulás. A zászlókkal, virágokkal és koszorúkkal fölékesített utczákon oly nagy tömegekben gyűlt össze
nép,
hogy a járás-kelés megakadt, és a viharos ujjongásókkal fogadott ezred csak négy órakor érkezett az Alsern-kaszárnyába. A katonákat elhalmozták virágokkal é.s koszorúkkal.
T ü r r t á b o r n o k a keleti kérdésről nov.
17-én d. e. fél tizenegy órakor a vigadó kis termében felolvasást tartott. A kis teremben szépszámú hallgatóság gyüít össze, köztük Htynald Lajos érsek s több országgyűlési képviselő. A tábornok, kinek politikai nézeteit az idő és körűim'nyek
tökéletesen igazolták s ki nagy éleslátással egy évtizeddel előbb látta a mostani eseményeket s ebből
megmondta, .hogy monarchiánknak mily politikát
kell követni* figyelmet lekötő módon adta elő,
hogy monarchiánknak mily hadász iti, d : különösen
mily kereskedelmi intézkedéseket kell tennie, hogy
domináló áilását ne csak megtartsa, hanem az egész
keletnek irányt szabjon. A jeles fejtegetést éljenzéssel kisérték.

KÜLÖNFÉLÉK.
— A sepsiszentgyörgyi jótékony nőegylet özv.
C s e r e y Jánosné ű nga elnöklete alatt f. hó 20-án
délelőtt a városház nagytermében tartá meg közgyűlését. A közgyűlésen mintegy 150 nö és férfi
volt jelen városunk legválogatottabb közönségéből.
Ott láttuk az egyleti tagokon kivül Pótsa József
háromszékmegyei főispán ő méltóságát, Forró Ferenc alispán urat stb. Csereyné ő ngát egy 12 tagbólálló küldöttség B o g d á n Andrásné úrasszony
elnöklete alatt a gyűlésbe hiván, ott a közgyűlés
megbízása folytán M á l i k J. ideigl. titkár fogadta
őt rövid üdvözlő beszéddel. Mialatt az elnöknő kíséretével bejött a terembe s helyét elfoglalás addig
a karzaton játszotta a zenekar a magyar hymnust.
Az ünnepélyességet cme:te a díszes közönség élén
álló elnöknő méltóságteljes alakja, arcán a szelid
jóság nemes kifejezésével, szemében a lelkesültség
élénk tüzével.
A hymnus hangjai elnémultak s az elnöknő
gyönyörű beszédét elmondá, melyet nagy figye
lemmel hallgatott a közgyűlés s melynek végeztével az elnök többszörös „éljen" kiáltásokkal fidvüzöltetett. A beszéd csinos szerkezetű programmbeszéd voit, meglepő példákkal illustrálva a nő helyzetét a társadalomban s körvonalazva a nőegylet
hivatását hazánkban. Jövő számunkban egész torjedelméb n közzétesszük. Ezután tudomásul vette
a közgyü és a választmány előterjesztését a megválasztott hivatalnokokat illetőleg, moly után fel
olvastattak az alapszabályok, s azok pár pontra
tett észrevétel után fel küldetni határoztattak o
nm. miniszt ériumhoz megerősítés véget!. Majd a
közgyűlés pártfogó, tiszteletbeli tagokat választott

-

meg, ezt megelőzően azonban az elnökség megbízatott, miszerint hivatalos uton eszközölje ki a magas kir. udvarhoz kérvényének eljuttatását, melyben o F e l s é g é t , E r z s é b e t k i r á l y a s z s z o n y t az e g y l e t v é d a s s z o n y á u l m e g n y e r n i e s e d e z n i f o g . Ez megtörténvén, az
egylet pártfogói választattak meg jiis pedig megválasztattak pártfogóknak : Klotild főherczegnö, gr.
Andrássy Gyuláné, Tisza Kálmánné, Damjanics Jánosné, Gyömrői gr. Teleky Sándorné, gr. Teleky
Domokosné, gr. Toldalagi Eszter, br. Boi nemissza
Ignácné, gr. Kálnoky Dénes, Haynald Lajos kalocsai érsek; tiszteletbeli tagoknak: br. Szentkereszty
Stephánie, gr. Kálnoky Félixné, gr. Mikes Benedekné, Lázár Mihályné, Szász Károly min. tanácsos,
Nagy Péter ev. ref. püspök, Ferencz József un.
püspök, Fogarassy Mihály r. katli. püspök, Pulszky
Ferenc, Hajós János, Szász Domokos; tiszteletbeli
választmányi tagoknak: Dániel Gáborné, Ugrón
Lázárné, Mikó Mihályné, Makrai Lászlóné, Málnási
Antalné, Nagy Tamásné, Székely Ivánné Potsa
József háromszékm. főispán, Szentiványi Gyula
brassóm. főispán, Künle József és Császár Bálint.
— A közgyűlés a legszebb rendben lefolyván, 12
órakor elnök ő nga az ülést bezárta. Este a Blaskó
József vendéglőjében rendezett estélyen szép számú közönség gyűlt össze.
-- Itülüi liároly hegedűművész gyönyörködtette az estve a szép számmal megjelent publikumot Blaskó József vendéglőjében. A valódi virtuositással játszó művész megérdemli a közönség
pártfogását. Ugy halljuk, hogy 111a este ismét játszani fog a nőegylet által rendezett bankett után.
Hallét és fénytani képletek voltak csakugyan
láthatók az estve Blaskó vendéglőjében. Rendezték,
lejtették és lepedőre vetették a Müller nővérek. A
kik gyönyörködni tudtak benne, azok megeléged,
ve távoztak a többféle nemzeti táncok látása után.
— Háromszék megye törvényhatósága terüleletén alakult „kézdi-vásárhelyi szabó- és cipész (két
rendbeli) ipartársulat" alapszabályai a földmivelés-,
ipar- és kereskedelemügyi miniszerium által f. évi
22.536. szám alatt a törvényes bemutatási záradékkal elláttattak.
— A nH-ty-borosiiyói körorvosi állomásra papold dr. Barabás Albert választatott meg. Mi, kik
közelebbről ismerjük Barabás urat, csak gratulálni
tudunk a nagyborosnyóiak lak a szerencsés választásért.
— Mymen. B a r ó c z y Sándor brassói r. k.
főgymn. tanár e napokban tartá esküvőjét G o c sm a n n Katalin k. a.-nyal Türkösön.
— A hcrcegoviuai küldöttség e hó 14-én esie
9'|, órakor utazott haza a déli vasúttal. A küldött
ség tagjai elutazásuk előtt a Hungária-szállodába
gyűltek össze közös vacsorára, melyen D i m et i c s udvari titkár is részt vett, ki a küldöttség
mellé volt rendelve ott időzése alatt. Az idegenek
igen közlékenyek voltak, s nem találtak szavakat
azon benyomás kifejezésére, melyet Magyarország
fővárosa és polgársága gyakorolt rájok. Legjobban
tetszett nekik Soldosné a „Kornevillei harangodban nov. 16-án. Mikor a jeles művésznő játszott,
az öreg sloláczi T r k 1 j a Mustapha hadzsi rendkívül el volt ragadtatva, s azt állitá, hogy olyanoknak kell lenni a huriknak, a kiket a próféta a
más világon híveinek szánt. A vacsorát S e 1 i n ov i c s Mnjaga hadzsi emelkedett toasztja zárta be
a m a g y a r t e s t v é r e k r e ; azután a küldöttség kocsikba szállt s a déli vasúthoz hajtatott. A
perronon valamennyien szívélyes bucsut vettek az
őket kisérő u d v a r i t i t k á r t ó l , — s ismételve
kifejezést adtak a loyalitás és bizalomnak, melylyel a dicső „ t y e z á r " iránt viseltetnek. Mikor
a beszállásra jel idatott, helyet foglaltak egy első
osztályú kocsiban és zsivió-Kiáltások és bucsu integetések után elutaztak.
— Öngyilkosság. A napokban Budapesten
egy fiatal ember : H u r ó c z y Boldizsár agyonlőtte magát. Eleinte mindenki egyszerű öngyilkosságot gondolt. Most kitűnt, hogy amerikai párbajnak eseit áldozatul. Ugyanis egy lap közli, hogy
midőn a pisztolylövésre szobájába ronttotak, széttépett papirdarabkákat találtak mellette. Az összeállított papirdarabkákról ez volt olvasató: „Tudod
mit fogadtunk. 1878-ik év első novemberje megérkezett. Pista. u A fiatal földbirtokos katona volt s
ihetőleg még mint ilyen húzott fekete golyót.
—Végzetes vadászata volt egy apának nemrég
Sextenben. Az apa 11 éves fiával együtt indult
vadászatra, midőn hazultól nem messzire egy völgynyíláshoz érkeztek. — Apám ! kiált a néhány lépésnyivel előbbre haladott gyermek, — itt a nyul.
Az apa fegyvert fogott, fölrántotta a kakast, de ez
kisiklott ujjai közül, lecsapódott — a lövés eldördült s a gyermek szétzúzott koponyával rogyott
össze. A szegény szerencsétlen apa majdnem megörült e borzasztó jelenet láttára s ugy vitte haza
karjaiban a vérző holttestet.
— Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch zenemükereskcdésében Budapesten megjelentek a
kővetkező zenemüvek: Németh Jánostól (Szentirmay Elemér) „Párisi közkiállitisi emlék." (Album
8-ad rétü arany metszéssel.) 1. Plevna-nóta. 2. Húzzad czigány. 3. Be szomorú. 4. Csipkebokor. 5.
Csak egy szép lány. 6. Budapesti kis barna. 7. Ne
menj el. 8. Jurátus-nóta. 9. Egy kis lány. 10. Este
van
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Az általam alapítandó

„Székely nemzeti muzeum"

számára folyó évi nov. havában beérkezett adományok kimutatása.
I. Könyvek, kéziratok s egyéb nyomtatványok.

den katonzi vitézségü dolgait szellőztetjük, hej
megpirulna a protektor ur I
Különben egyet mégis föl kell emlitenünk.
Van valaki, ki pár évvel ezelőtt elegendő népességet talált három gyógytár létezéséro s most olyan
lehetetlen a fennállás I Szép tanúság, hogy gondos
gyógykezelése, hírhedt tudóssága mily gyönyörűen
szaporitá lakosságunk számát I
Ezek után ajánljuk ez ügyet a megyei közgyűlés becses figyelmébe s reméljük, hogy nem
minden szélfuvás nélkül történt több törvénytelen
eljárás dacára is városunk képviselő testületének
egyhangú óhaja illő méltánylásban fog részesülni.

Sényi Sándosné ő nagyságától (Nyújtód) 8
kötet könyv. Szász Róbbert igazgató úrtól (Maros-Vásárhely egy tiszti kineveztetés Bem tábornok aláírásával és két kötet könyv Bem tábornok
tulajdonából. Dr. Reiner Dániel úrtól (Kézdi-Vásárhely) egy kötet könyv. Csiszer Albertné ő ngától (Baróth) 6 drb oklevél. Fejér József úrtól (ÍV-,
róth) egy kötet könyv. Zathurecky K. őrnagy u. Vásárhelyi.
tói (Maros-Vásárhely) két kötet könyv, 5 drb szomorujelentés. Imecs Amália kisasszonytól (Imecs
PIACI
ÁRAK
falva) egy okmány.
S.-Szt.II. Régiség, pénz ós érem.
György Brassó,
Özvegy Szabó Dávidné úrasszonytól (Zalán)
8 drb hellen ezüstpénz. Geréb Béla hadnagy úrtól
nov. 18 nov. 15
(Kovászna) 1 drb ezüstpénz. Szász Róbert igazg.
frt
kr.
frt
kr.
úrtól (Maros-Vásárhely) egy i848!g-iki katonai érI legszebb . .
6 S 'J 0 40
demrendjelvény. A hodgyai év. ref. egyházmegyéL.
—
Buza (tiszta) > közepes . .
0
6 IO
től (Hodgya) templomi kehely (szentekkel ellátott
1 gyöngébb .
5
.S 1 O
metszvénynyel (1300-ból). Gábor Antal postakezelő
—
Buza (vegyes)
4 Oo
úrtól (Brassó) 1 ezüst, 2 rézpénz. Darabos István40
50
4
3
' Rozs
né úrasszonytól (Sepsi-Szentgyörgy) 2 ezüst és 21
—
4 —
4 rézpénz. Zathurecky K . őrnagy urnagy úrtól (Ma3 50
4 10
ros-Vásárhely) 2 drb romai pénz. Özv Geréb Lász3
3 80
rpa
lóné ő nagyságától (Imecsfalva) 1 drb ezüst pénz.
2
*
legszebb
'5
' Zab
Bod Károly úrtól (Simontelke) egy [cimeres üveg2
10
közepes
_
poház, egy vas sarkantyú, egy ezüst dénz. Csiszér
3 20
4 20
Alberté ő nagyságától (Baróth) egy római pénz, 1
9 - j
4 30
rézpénz, ket cserépkorsó. Kis Jánosné úrasszony6
®
6 50
1 Borsó
tól (Bikfalva.) egy fületlen findzsa. Gáspár Antal
j
—
8 40
1 Lencse
úrtól (Baróth) 2 drb ezüst pénz és 2 ezüst gyürü.
X
—
— 1 4 50
Fejér József úrtól (Baróth) 19 drb rézpénz. Vada—
—
10 10
l^enmag
dy Etelka kisasszonytól (Dálnok) 2 drb rézpénz, 1
1 5°,
• 75
réz kengyelvas. Imecs Amália kisasszonytól egy
—
28
40
rézgyertyatartó, egy török findza, egy üvegpohár
—
48
te
44
metszvén yekkel.
—
—
Juhhus
24
Hí
III. Természeti tárgyak.
haggyu friss
30; —
32
—
Sényi Sáneorné ő nagyságától (Nyújtód) egy Ették- és váltó-árfolyam a bécsi cs. kir. n j ilvállOS
tnűfaragványu kereszt, egy koszorú és egy csonttőzsdén november 19
ból levő tálca. Vásárlás utján : egy taplóból ké84.50
Magyar aranyjáradék
szült dohánytartó és egy prémes sapka.
— . —
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
Fogadják a lelkes adakozók, kik egy nemzet
n.
113 25
vagyona gyarapításához hozzájárultak, legforróbb
„
keleti vasút 11. kibocs. államkötv.
74 —
köszönetemet saz utókor hálás elismerését.
„
„
1876. évi államkötv.
r
„
vasúti kölcsön kötvény
. . . .
98 50
Imecsfalva (Háromszéken), 1878. nov. 4.
„
földtehermentesítési kötvény
. . 79-50
Özv. Cserey Jánosné.
Temesvári
„
„
. .
74-75
Erdélyi
„
„
73-50
Szőlődézmaváltsági
„
. .
85.Osztrák cgys.-államadósság papírban . .
80.75
N Y I L T T É R.*)
„
„
„
<-züstben
. . 61.45
„ aranyjáradék
62.65
Kézdi-Vásárhely, 1878. októberhó.**)
71.90
Városunk utolsó közgyűlései egyikén egy har- 1860. államsorsjegy
112.40
madik gyógytár felállítása el lön fogadva. Ez ál- Osztrák nemzeti bankrészvény
„
hitelintézeti
„
790.—
talános örömmel fogadtatott, annál inkább, mivel
Magyar
hitelbank
230
20
városunk egy igen képzett fia : Szabó Albert folya100.—
modott azért, kj a vegytan terén igen szép isme5 57
reteket szerzett magának, volt tanársegéd a keszt- Cs. kir. arany
9-32 'Is
helyi gazdászati akadémián. Ez állomásán a gaz- Napoleond'or
Német
birodalmi
márka
57
65
dászati vegytanban sokat dolgozott. — Az ő meg116.20
nyerhetése a közönség igen nagy hasznára lenne,
mert hisz ép itt minálunk egy ügyes szakavatott
Felelős szerkesztő: Malik .József.
vegyész igen előnyös lenne ; vegyészszel még ez
ideig nem kérkedhetünk.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór
Haj! de vannak, kik a jót soha sem óhajtják,
kivéve ha tán magánérdeköknek megfelelő, annál
kevésbé, hogy azt elősegítenék.
Tanácsunk ! itt a sógorság, komaság minden
Alólirt községi elöljáróság által közhírré tékivisz. Ennek lőn eredménye, hogy az orvosok, tetik, hogy S.-Sztkirály községében az 1879 év i-ső
sőt m.'g a gyógyszerészek is véleményért lettek napjától kezdve 3 egymásután következő évekre
kikérdezve. Az orvosokat ismerni kell nálunk. A a korcsmárlást u. m; bor, sör és pálinka áruihami sehol a kerek világon nem létezik, az itt űzetik tást haszonbérbe adja jelen év, nov. ho 24-én d. u.
s nagyon gyanús viszonyra enged következtetni. 2 órakor a község házánál, hol a feltételek addig
Itt az orvosok a gyógytárakban ülnek egész na- is bármikor megtekinthetők.
pon át, hiven őrzik, hojry kibocsátott vényök más
S.-Sztkirály, 1878. nov. 11-én.
gyógy tárba ne jusson, mint a protectio alatt állóVaska Mózes,
Kiss Lajos,
ba. Tisztelet a kivételnek, do ez megszámlálható.
biró.
3—3
pótbiró.
A gyógyszerész az orvos adósa stb. no erről bővebben. Az összeköttetés e két szakma férfiai között világos dolog, tudja is azt mindenki. Ezek tehát mindenesetre együttesen működnek s dolgoznak minden — sőt még törvénytelen — módon is
a harmadik ellen. Hogy három gyógytár fenn nem
A zaláni egyházközség cser-, nyár- és bükkfa
állhatna egy városban, melynek vidéke oly nagy, erdejét nyilvános árverezés utján szálanként készhogy nyolc orvost tart fenn : az hihetetlen ! „Kéz pénz fizetésért elárusitani kivánván : ezennel közkezet mos", de itt minálunk orvosok és gyógysze- tudomásra hozatik, az árverezés f. hó 28-án veszi
részek együtt mosdanak.
kezdetét.
Zalán, 1878. nov. 18 án.
A közegészségügyi bizottság elé már — mint
hallók — került a dolog, el is lön vetve. Hogyne,
Apor .Miklós
mikor az omnipotens, kinek viselt sok dolgairól
megyebiró.
közelebbről elhiteti, hogy egyedül ő fentartó gondos atya s ha ő lábát a győgytárból kiteszi, ugy
éhhalál s pusztulás I ?
Jót nevettünk ; a jámbor öreg, mintha az agyviszképződés jeleit látnók, minden ujabban szerzett
Száraz-ajta birtokossága a szesz és pálinka
tudóssága mellett a városunkban működő többi árulási jogát 1879-ik évre 1878. december 8-án
orvos nem is segíti elő a gyógytárok fennállhatá- Száraz ajtán a község házánál nyilt árverezésen hasát. — Ha érdeke nem követeli, miért vegyül más szonbérbe fogja adni. A feltételek a községi bíróügyébe? Nyugodjon babérain, mert ha mi sok min nál minden órán megtekinthetők.
Száraz-ajta, 1878. nov. 16-án.
E rovat rlatt megjeleni közleményeléri felelősséget nem
Ince Kiíroly,
vállal a
Szerk.
Tíírovhnlma? miatt késett
i-'erk.
1—
bíró.
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