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Az uj kormány. r 

Az uj kormány folyó  hó 7-én mutatta be ma- ? 

t az országgyűlés mindkét házának. A kormány | 
íjai a királyi kéziratnak és a miniszterelnök ér- * 
sitő levelének felolvasása  után 10 és fél  óra ko- ] 

il régi szokás szerint diszmagyarban vonultak be ^ 
képviselőházba és foglalták  el az addig üres ml-

íiszteri padokat. A többség éljenzéssel fogadta  az 
uj kormányt. Tisza Kálmán erre előadta program-
beszédét, mely alatt a kormány többi tagjai is áll-
va maradtak. A beszéd nagy vonásaiban, sőt rész-
letei -nagyobb részében is megegyez a szabadelvű 
párt minapi értekezletén tett programmnyilatko-
zattal. 

A többség padjairól ismételve helyeselték a 
nyilatkozat egyes pontjait. A kisebbség pártárnya-
latai részéről Szilágyi Dezső, Irányi Dániel, Helfy 
Ignác (a szélsőbal két árnyalatának külön állása 
ezúttal tán először nyilatkozott hivatalos alakban) 
és Hoffmann  Pál (a párton kivüli párt részérő':) 
szólalt fel,  mely utóbbinak az a nyilatkozata, hogy 
dologi ellenzéket fog  képezni, de nem személyes 
ambícióknak szolgálni, még a többség padjain is 
helyeseltetett. A nyilatkozatok sora s a velük kap-
csolatban keletkezett kis vita elég komolyan és 
ünnepélyesen folyt  le. Az ellenzéki padokon még 
taps és pisszegés is volt, a mint hogy a színházi 
erkölcsök általában divatba jönek a képviselőház-
ban ; maholnap fütyülni  is fognak. 

A főrendiházban,  mely e kivételes alkalom-
mal sem tüntetett fel  a szokottnál tömöttebb pa-
dokat, a miniszterelnök ugyanazon beszédét mon-
dotta el. Itt az ellenzékek éleskedése helyett az 
elnök azon biztosítása fogadta  ,a kormányt, hogy 
az hazahas törekvéseinek támogatására az ország 
főrendei  körében számithat. 

Tisza beszédéből adjuk a következőket: 

Midőn, mint ő Felségének kinevezett kormá-
nya, a t. ház előtt megjelenünk, mindenekelőtt kö-
telességemnek ismerem, a kormányválság lefolyá-
sáról az előadottaknak némi kiegésztésével szol-
gálni. 

A válaszfelirati  vita befejezése  után ő I'elsé-
ge megbízván a kormány alakításával, — egyelőre 
felajánlottam  a kormány megalakításában való köz-
reműködésemet, a nélkül, hogy magamra nézve 
bármit is elvállaltam volna s ennek folytán  érint-
keztem a t. ház több tagjával, ezeknek tanácsait 
is kikérvén. Természetesen — és êzt félreértések 
elkerülése végett kívánom megjegyezni — nem 
érintkezhettem másokkal, mint azon többséghez 
tartozókkal, mely többség a ház 21-es bizottsága 
által készitett és a kormány által is elfogadott  vá-
laszfeliratot  elfogadta. 

Ezeknek előrebocsátása után kötelességemnek 
tartom teljesíteni azt, mit az ezen országgyűlést 
megnyitó legmagasabb trónbeszéd is kilátásba he-
lyezett : rámutatni azon főfontosságu  tárgyakra, a 
melyek a törvényhozás figyelmét  igénybe veendik. 
(Halljuk!) 

Első és legnagyobb feladat  lesz odatörekedni, 
hogy a keleti események által előidézett nehézsé-
gek és ujabb terhek dacára, államháztartásunk 
rendezésének úgyis nem könnyű munkája lehetet-
lenné ne legyen; vagyis törekedni oda, hogy a 
második kibocsátású kincstári utalványok bevál-
tása épen ugy, mint az egyéb szükségletek fede 
zése lehető legyen anélkül, hogy e miatt oly esz-
közökhöz kelljen nyúlni, melyek a percleges 
szükségen segítenek ugyan, - de az állam hitelét 
hosszabb időre megrontják. Reményünk van, hogy 
e/.cn Célt el fog  lehetni érni a magyar állam hite-
lének igénybe vételével önállóan, és remélem, hi-
szem, hogy ez irányban nemsokára konkrét tör-
vényjavaslatot leszünk képesek a t. ház elé terjesz-
teni. De tekintettel az 1867. évi törvényekre és a 

Gróf  Szapáry Gyula küszönetét fejezi  ki e 
barátságos igéretért s azon meggyőződésének köl-
csönöz szavakat, hogy egy ily elismert képességű 
s derék tisztikar támogatásával, biztosan sikerülni 
fog  neki, nehéz feladatának  megfelni  (Elénk él-
jenzés.) A miniszter erre egyenkint bemutatta ma-
gának a tisztikar tagjait. 

* A MAGYAR  delegáció összbizottsága valószí-
nűleg holnap, esetleg legkésőbben holnapután fogja 
tárgyalni a közös kormány azon előterjesztését, 
mely az okkupatió 1879-iki rendkívüli szükségletére 
vonatkozik. 

* A magyar kölcsönügy tárgyában, mint a 
„Presse" értesül, e hét folytán  újra megkezdetnek 
az értekezések s minden jel arra mutat, hogy most 
már végleges eredményre fognak  vezetni. 

A sz elrii pártbúi F r ő h l i c h Gustáv, H o -
ci o s s y Imre, H o r v á t Boldizsár, H o r v á t La-
jos, gróf  P é c h y Manó és W a li r m a n 11 Mór 
képviselő urak kiléptek. Kilépésük indoka, a mint 
ezt a párt elnökéhez intézett levelükben előadják, 
abban áll, hogy a kormány programmjában nem 
találnak biztosítékot arra, hogy a keleti politika 
nézeteiknek megfelelő  irányban fog  vezettetni, s 
ily fontos  kérdésben nem hajlandók meggyőződésü-
ket a pártfegyelemnek  alávetni. Kivülük,  még — a 
mint halljuk — a jelenleg távollevő Mihályi Péter 
szándékozik hasonló indokból kilépni. A kilépett 
kiváló képviselő urak nem csatlakoznak az ellenzé-
ki árnyalatok egyikéhez sem, sőt a „pártonkivüli 
körbe" sem szándékoznak belépni; hanem fenn  tart-
ják minden irányban akciójuk szabadságát. 
Nemkevésbé fontos  a Horvát Szlavonországgal kö-
tött pénzügyi egyezménynek egy ujabb időszakra 
megújítása, melynél mindkét félnek  ugy anyagi 
helyzete, m:nt méltányos igényei lesznek figyelem-
be veendők. 

Várna várát és városát, mint Parenzov vezér-
őrnagynak, az orosz éjszaki hadsereg táborkari fő-
nökének a szentpétervári „Golos" ban közzétett 
nyilatkozata jelenti, a török csapatok még októ-

. ber misodik felében  t e l j e s e n k i ü r í t e t t é k 
és most már a városban és annak körében egyet-
lenegy török katona sincs. A v á r a t a 33-ik orosz 
hadosztály és egy tüzérosztály tartja megszállva. 

1 Október közepe óta orosz közigazgatás áll fenn 
Várnában és ez idő óta Baumgarten kamarás, a 
kormányzóság (Szandság) és Várna város tényle-
ges igazgatója. 

Az afgán  harctérről Lahoreból táviiják: Hen-
' derson alezredest a 60-dik vadászezred második 
• zászlóaljával rövid csata után Dahunt bevette. Ste-

wart Donald tábornok Quettah-hadoszlopa Kelat 
Abdalaht és a Khodsa-szoros 7000 lábnyi magas'atát 
megszállotta. A kurum-hadoszlopról jelentik, hogy 

' Themwell tábornok dandárából a pandzsab ezredeic 
• és a hígyi skotok veszteségei nem c-.ak ilyek. Reid 

százados, ki Hazarclaraktnál megsebasült, újra részt 
[ vett a csatában és ismét magsebesült. Co'oden tá-
j bornok dandára már tulmjnt Kotulon. A bengá-

li lovasság sok foglyot  ejtett. — Sir brownj Sá-
! muel főhadoszlopa  ellentállás nélkül nyomul a Ka-
• bul-völgyben, két osztályban uyomul előre afo'yó 

kéc partján. A shukhaküelek éi malikok felkelése 
egészen el van nyomva, Tytlortábornok Charvenbe, 
15 angolmérföldnyire  Dzhellalagudtól érkezett. A 
inohmundok, kik Cavagnari vezénylete alatt egész 

• Dzsellalabadig tartottak k-imszemlét, azt jelentik, 
t hogy ezen város egészen ki van ürítve. A Khyber 
: szorosban Mac Pherson tábornok vette át a cja-
j patok feletti  parancsnokká rot.í Rawal Pináiban a 

vasúti állam'tsnál az angol éi ind'ai csapatok közt 
nagy összeütküzés volt, mily csak migasb rangú 

- tisztek közbelépése által csendesült le. 
Orosz forrásból  jeletik, hogy az afgán  főváros' 

t Kabul megerősítését két orosz mérnökkari tábor-
nok és 60 orosz tiszt vezeti. Orosz katonai körök-
ben ugy vannak mjggyöződve, hagy a : afgán  se-

? reg szándékosan vonul vissza, hogy mentül b ilj ibb 
csalja az angol hadakat, melyek okként mindig 
több-több erőt kénytelenek hátrahagyni összeköt-
tetéseik biztosítására. Az ország belsejében azt'in, 

" ugy remélik az oroszok, a minden oldalról előtörő 
afgán  hultömegok teljesen nug fogják  s immisitjni 

1- az angol sereget. 
A harctérről érkező tudósítások n xgyon ke-

véssé igazolják ez orosz ábrándokat. 

monarchia mind két állama törvényhozásának ha-
zafiságára  egészen — minden viszonyok között — 
a kombinációból kizártnak nem tekinthetem azt 
sem, hogy oly költségek, melyek a monarchia kö-
zös akciójának következményei,  a magyar-osztrák 
monarchia hitelének igénybe vételével fedeztes-
senek. 

Ezen égető és főfontosságu  kérdéseken kívül 
igen nagyszámú kérdés az a belkormányzat terén, 
a mely megoldásra vár. 

Első helyen áll a fontos  kérdések között a vé 
derőről szóló törvényjavaslatnak egy ujabb időszak-
ra megalkotása. E törvény megalkotásánál, hazánk 
és a magyar-osztrák monarchia biztosának szem-
pontjai egyfelől,  misfelöl  a pénzügyi helyzet igé-
nyei okvetlenül, komolyan fontolóra  veendők lesz-
nek.'Akár egyik, akár másik szempontnak mellőzé 
se bizonnyal megboszulná magát, és csak ha mind-
két szempont kellő figyelemre  méltattatik, fog  oly 
törvény alkottatni, mely ugy Magyarorsz. és a mo-
narchia jóllétének, mint a trón dicsőségének elő-
mozditója lehet. 

Ezen felsorolt  kérdések mellett lehetetlen 
még csak elmondani is mindazon nagyfontosságú 
kérdéseket, melyeknek mielőbbi elintézése hazánk 
érdekében van. 

Ott van az igazságügy terén a teendőknek 
egész halmaza. 

A mult országgyűlés alatt megalkotott tör-
vénykönyv  az életbeléptetési törvényre, a rendőri 
kihágásokról szóló törvényre, a büntető eljárásról 
szóló törvényre vár, hogy a reményeknek, melyek 
hozzá kötve vannak, megfelelhessen. 

E mellett a perrendtartás javítása, egy a kor 
igényeinek megfelelő  csődtörvény alkotása hason-
lag égető szükség. 

Több, számos törvény van még az igazságügy 
terén, és mindezekhez hozzájárul a magánjogi tör-
vénykönyv  elkészítésének teljes szorgalomnál 
való haladéktalan folytatása. 

A közigazgatás terén a többi bár fontos,  de 
mégis csekélyebb kérdéseken felül  kiemelkedik a 
legfőbb  közigazgatási biróság szervezésének min-
den oldalról sürgetett kérdése. (Helyeslés jobb-

J felöl.) 
Régen érzett szükség kielégítésére van hivat-

va a katona beszállásolásról szóló törvénynek meg-
alkotása. (Helyeslés jobbfelől.) 

E mellett — nem említve egyebet — a me-
c gyék háztartásának végleges rendezése épen ugy, 
1 mint a honosítási törvény megalkotása az eluta-
z sithatlan szükség követelményeivel  lépnek föl. 

Mindenfelől  méltán sürgetik a háború idején 
teendő természetbeli szolgálmányoknak törvény által 
szabályozását, és a háború esetén szükségesekké 

c válható rendkívüli intézkedések törvény által meg-
' állapítása, sem halasztható hosszabb id-iig. 

A közlekedés terén a közmunkatörvény meg-
1 alkotása, a vasúti hálózat célszerűbb csoportosi-
• tása iránti intézkedések és keleti össeköttetéseink 

biztosítása aíok, melyek lehető gyors elintézési 
> igényelnek. Közgazdíszati szempontból pedig az 

erdő-és bányatörvény megalkotása és a külfölddé' 
í való viszonyainknak,  érdekinknek megfelelő  sza 

bályozása azok, melyeknek első sorban kell törek 
1 véseink tárgyát képezniök. 

Közművelődési érdekeink előmozdítása s z 
közoktatás terén részint a miglevő törvények mi 
dositása, részint ujak alkotása hasonlag kell hogj 

s igénybe vegyo a törvényhozás figyelmét. 

* Ur. Szn-jilry Gyula pénzügyminiszter dec 
9-én 12 órakor fogadea  a pénzügyniniszterium tisz 
ti karát összkihalljatáson. Madarassy Pál állam 
titkár, tiszttársai nevében nehiny melegszóval üd 
vüzlé, őt a tisztikar őszinte támogatása s ügybuz 

1 g i lmi f>tót  b ' . íjvt/'n. 



közgyűlése 1878 december 10 ll-én. 
A közgyűlés érdekes tárgysorozatánál fog-

va szép számban gyűjtötte ö sze a megyei kép-
viselőket. A különféle  jelentések, leiratok, me-
gyei,, községi és magánügyeken kivül egy pár 
érdekesnek Ígérkező tárgy is fel  volt véve a 
program.nba, pl. Somogyinegye átirata a bosz-
niai okkimádóhoz hasonló megszállásokat tiltó 
törvény alkotása tárgyában. Szabolcsvármegye 
felirata  a kormánynak felelősség  alá vonása 
iránt stb Mind oly sokat Ígérő tárgyak, me-
lyek vitákat provokálhattak elő s a melyek 
ennélfogva  szép számú közönséget hoztak ösz-
sze a megyeház nagytermébe. 

Mindeneke'ótt ki kell mondanunk az igaz-
ság jól eső érzetével, hogy dacára az elágazó 
és sok tárgynál merőben ellentétes nézeteknek, 
a gyűlés méltóságához mért komolyságát mind 
végig megtartotta s azon magaslatról, melyen 
az egyes szónokok a szőnyegen forgott  kérdé-
sek terméseiének megfelelően  állottak, még az 
itt-ott hrmgzott ínparlamentáris közbekiáltások 
se.n szállították le, a melyek máskülönben min-
dig alkalmasak egy gyűlésben a tárgy komoly 
ság;!t kockáztatni. Voltak — tagadhatatlan — 
egy egy tárgynál hevesebb természetű kifaka-
dások, a nélkül azonban, hogy a szétpattant 
bombák kárt okoztak volni. 

A boszniai két dés volt mindenesetre a „ca-
stis be!li«, mely alkalmat szolgáltatott a tr.egyei 
ellenzéknek álláspontja szabadabb kifejtésére  s 
a melyből kivonhattuk azon sokszor és sokak 
által kimondott igazságot, hogy a magyar em-
ber minden, c;ak politikus nem. 

A vitát, melyről alább részletesebben szó-
lunk, S z é k e l y G e r g e l y nyitotta meg egy 
a kormány fejére  roszalást kért határozati ja-
vas'attal; hoz2ászólottak az ellenzék részéről 

ö k ö s i Endre, V e r e s s Gyula s a közgj ü-
lés nagy derültsége közt az »i 1 1 u s o r i u s 
t é n y t t e n n i « nem akaró G y á r f á s  Imre. 
Az állandó választmány határozati javaslatát (az 
egyszerű tudomásulvételt) pártoló szónokok kö-
zül különösen kiemelkedett D ó n á t h József, 
klasszikus tömörségű s parlamentáris színvona-
lon ál ó remek beszédével: szólott mé? H o r-
v á t h László, a határozati javaslat előadója, 
C s á s z á r Bálint és egy külön határozati ja-
vaslatot indítványba hozott N a g y Sándor ref. 
lelkész. A többség egyszerűen tudomásul vette 

a kérdéses átiratokat s a napi rendre tért. 
* 

Mint már megjegyeztük, a közgyűlés igen 
szép számmal gyűlt össze. Délelőtt 10 órakor el-
nöklő f ő i s p á n  ur ő méltósága rövid üdvözlőbe 
széde,után a gyűlést megnyitotta. A gyűlés tárgy-
sorozata az alispán jelentésével kezdetett meg. — 
Visszatükröző e jelentés megyénk életének minden 
mozzanatát a lefolyt  időszakban, kiterjeszkedett 
még egy eddig alig emlegetett részletére is a tár-
dalmi életnek: a valláserkölcsi életre. Általában 
hűséges tükre volt e jelentés a megye életének, 
mint organikus egésznek s hogy azért a teljes vá-
rakozást még sem elégité ki, az nagyon természe-
tes. Es itt ne hibáztassunk senkit azért, mert töb-
bet vár ; ha pártszempontokból nem bírálja valaki 
egy megye életműködését, — hanem tisztán a köz-
ügyek iránti élénk érdeklődés sugalja cselekvéseit, 
méltányolnunk kell eljárását. Feltesszük, hogy K o-
v á c s K á r o l y ur e z e n szempontból nem volt 
megelégedve az alispán jelentésével s azért adott 
be egy tömött ívnyi interpellációt a hiányok és 
elmulasztott teendők hosszú sorozatával telve, a 
miket az alispán részben nem, részben pedig hiá-
nyosan teljesített. Ez interpelláció kiadatott fele 
letre" az alispánnak, ki másnapra ígérte válaszát. 

Ezzi.l kapcsolatban V e r e s s Gyula is jónak 
látta a mulasztások sorába felvétetni  azon meg-
jegyzését, hogy bár a megye átalakulása megtör-
tént, pecsétjén mégis e körirat díszeleg : „Ns Há-
romszék és t. r Miklósvárszék pecsétje." Ez égbe 
kiáltó vétek megorvoslása is kilátásba van he-
lyezve. 

A n t a l Z s í m o n d árvaszéki elnök jelen-
tési- — minden megjegyzés nélkül, tudomásul vé-
tetett. 

Olvastatott O császári és apostoli királyi Fel-
sége legfelsőbb  kézirata a hadseregnek nyújtott 
segélyezésért. A közgyűlés a legkegyelmesebb el-
ismerő leiratot állva hallgatta végig s többszörös 
éljennel* fogadta. 

A magyar királyi füldmivelés-,  ipar és ke-
eskedelemügyi minisztérium azon leirata folytán, 

fogy  minden megye gondoskodjék vidéki gazda-
sági tudósítókról, megbízatott az alispán e célra 
f„;árá<onkint  kijelölni egyet-eg> et. 
^ A z á r v a v a g y o n  kezeléséről készitett sza-
bályrendelet -módosítása tárgyában leérkezett min. 

leirat, pár pont kivételével, melyek jóváhagyás vé-
gett szintén felterjesztetnek,  elfogadtatott. 

A m e g y e i t i s z t v i s e l ő k birsági pén-
zeit illetőleg min. leirat rendelkezvén, a közgyűlés 
ezen összeget a községek által eddig kezelt bir-
sági pénzalappal együtt egy megyei dolgozó men-
ház javára forditandónak  határozta. E célból See-
thal Ferenc, Kökösi Endre és Császár Bálint, mint 
szervező bizottság, kiküldettek. 

K o 1 o z s m e g y e átirata t szeszárulás kor-
látozását illetőleg felíratilag  pártoltatott. 

Következett  a n é g y m e g y e i á t i r a t 
B o s z n i a okóját, a luvarok kiállítását Ml> 
illetőleg. A négy átiratot együtt tárgyalta a köz 
gyűlés. Időnyerés tekintetéből Székely Gergely 
azon • indítványát, hogy Pestmegye átirata olvas-
tassék fel,  a közgyűlés elvetette. 

H o r v á t h L á s z l ó tekintve, hogy az or 
szággyülés által ezen kérdés már tárgyalva volt s 
igy túlhaladott az, egyszerűen tudomásul vétetni 
kéri ez átiratokat. 

S z é k e l y G e r g e l y belátja, hogy e felira-
tok nem vezetnek a kiv;'nt eredményhez, de sok-
kal hazafiasabb  kérdésnek tekinti, semhogy az egy-
szerű tudomásvétellel eleget tennénk kötelessé-
günknek. E végből hivatkozva az ellenzék által 
már széltében elfogadott  kormányellenes nézetekre, 
egy indokolt jegyzőkönyvi  határozati javaslatot ol-
vas fel,  melyet elfogadásra  ajánl. A hat. javaslat 
főbb  pontjai a következők : Tekintve, hogy a kül-
ügyi kormány a 6o milliót határozott Ígérete da-
cára okkupációra fordította;  tekintve, hogy kije-
lentett tervétől eltérőleg nemcsak beleegyezik Tö-
rökország feldaraboltatásába,  h inem tényleg maga 
is az osztozkodó szerepét vette magára; tekintve, 
hogy az országos törvények ellenére honvédeink 
a törvényhozás előleges beleegyezése nélkül ha-
zánk határain tul kényszerittettek menni; tekintve 
az előfogatok  alkotmány és törvényellenes zsaro-
lását: mondja ki a közgyűlés határozott roszalását 
a kormány elfoglalt  keleti politikájával szemben 
s egyszersmind tiltakozzék a célbavett annexió el-
len is. 

C s á s z á r B á l i n t nemcsak helyesli, hanem 
hazánk szorult külpolitikai helyzetében egyedül 
célra vezetőnek épen a kormány jelenlegi politi-
káját tartja. Andrássy külügyérnek, mint magyar 
embernek, bizalmat szavaz azon erős magatartásá-
ért, hogy nem engedte Boszniában az orosz hata-
lom megerősödését. Pártolja Horváth László indít-
ványát. 

G y á r f á s l m r e  nem akar rekriminaciókba 
bocsátkozni, „csupán csak — úgymond — e l v i 
k é r d é s e i t mondja el." Komolyan elhiszi, hogy 
Andrássy csakugyan azzal küldte Boszniába fiát, 
hogy „hozza helyre azt karddal, a mit ő tollal el-
rontott" és azt kérdi: „hát ez mi?" Beszél azután 
„sajgó fájdalomról"  és „fájdalmas  sajgásról" s szó-
ról szóra igy végzi előadását : „én nem szeretném, 
hogy i l l o s o r i u s t é n y t t e g y ü n k , hogy mi 
aztat tudomásul vegyük, ne kacagtassuk ki ma-
gunkat." 

D ó n á t h J ő z s e f  szép nyelvezettel, erős 
logikával és a parlamenti szokások alapos ismere 
tével bizonyította be, hogy minden parlamentaris 
kormányforma  alapfeltétele  az, hogy a külügyi kér-
dések csak az arra hivatott országgyűlés, mint tör-
vényhozó testület előtt tárgyaltassanak. Máskülön-
ben sem látja célravezetőnek oly természetű kér-
dés felett  döntő Ítéletet mondani, melynek részle-
tes ismeretével nem bírunk Nincs előttünk egy 
megadott positivum, melybői kitűnnék: hogyan le-
hetett volna a keleti kérdést végeredményében ránk 
nézve legüdvösebben megoldani. A mit az ország-
gyűlés nem mert megtenni, arra akar most vállal-
kezni egy provinciális testület, hogy t. i. kimondja 
roszalását. A feliratot  csak tudomásul venni kí-
vánja. 

N a g y S á n d o r nem elégszik meg az egy-
szerű tudomásvétellel, de nem is óhajt roszaíást 
kifejezni,  hanem ezek helyett ajánlja, bogy a köz-
gyűlés fejezze  ki Háromszék megye geograjohiai 
fekvésénél  fogva  aggodalmait a keleti politikát 
illetőleg. 

K ö k ö s i E n d r e tagadja, hogy a jelen 
kérdés túlhaladott vagy bevégzett tény volna Meg 
van kezdve az annexio, m ;g van kezdve'egy 
nagy összeg pénz s csak elköltésre vár. Igaz, 
hogy az országgyűlés e tárgyban már határozott, 
de csak „némileg" s ő azt hiszi: jól fog  esni orsz. 
képviselőinknek, ha tudják magokat a mi hangula-
tainkról véleményünkről tájékozni ennél a kérdés-
nél i=. Ajánlja az elleninditvány elfogadását. 

V e r e s G y u l a hasonlót tesz. Eltr.ondja, 
hogy nincs bizalma többé a népnek a kormány 
iránt, hasonlatot vesz égy rothadt almáról, melyet 
derültség követ, s mond még két bukott hasonla-
tot a vén legényről és a csirke táborról s a kar-
valyról s aztán előrántja Cato Censoriust és Epa-
mii.ondast az ókori históriából s mint a ki dolgát 
jól végezte, önelégülten leül. 

Majd Horváth László mondá el talpraesett 
zárbeszédét s aztán feállt  Székely Gergely az el-
lenzék részéről párbeszédet tartani. Miután azon-
ban az óra k e t t ő r e s a Székely G. szája még 
e g y r e járt, a tagok nagy része elhagyta a ter-
met. Igy történt aztán, hogy a névszerinti szava-
zás már csak 70-80 embert talált a teremben. A 
többség tudomásul vette az átiratokat. Egyéb baj 
nem történt semmi. 

B r a s s ó m e g y e az Olt szabályozása tár-
gyában átírt. E végből 5 tagu bizottság küldetik 
ki ; a bizottság tagjai: gr. Nemes Nándor, Székely 
Gergely, Bartha János, Bogdán András, Seethal 
Ferenc. 

Az 1879 ik évi költségvetést illetőleg az ál-
landó választmány előterjesztése fogadtatott  el. 

E-után az a l i s p á n válaszolt a Kovács Ká-
roly .'.Ital beadott határozati javaslatra. Válaszában 
feltünteti,  hogy az alispáni hivatalt sem a cseléd-
törvények gyakorlati alkalmazásában, sem a köz-
egészségügyi szempontból felhozott  hiányokért mu-
I 1 :-t.'is nem terheli. A közgyűlés a választ tudo-
iná ul ve t<\ 

Lapunk be.'ártakor a közgyűlés még foly. 

Országgyűlési levelek. 
11. 
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Kedves öcsém uram I 

A felirati  vita után Somogymegyének az elő-
fogat  kirendelést illető miniszteri rendeletre vonat-
kozó kérvénye vétetett tárgyalás alá, melyben az 
kéretik, hogy e rendelet miatt a honvétV-lmi minis-
tér, az okkupáció indokából pedig a miniszterelnök 
helyeztessék vád alá. Ezzel szemben Vécsey Ta-
más szakavatott és feladatát  teljesen átértő beszé-
dében a kérvényi bizottság javaslatát adta elő, — 
mely szerint a minisztérium a fennálló  törvények 
érteim iben jogosítva volt az előfogatokat  rendeleti 
uton is előállítani, miért is Somogymegye kérelme 
tekintete figyelembe  nem veendő ; mindazonáltal a 
kormány arra utasítandó, hogy minél előbb ter-
jeszsze a ház elé az előfogati  ügyet szabályozó 
törvényjavaslatot. 

Somogymegye felirata  mellett a negyvenyol-
cas párt agg elnöke kelt sikra, indítványt nyújt-
ván be Tisza miniszterelnök és Szende, mint a fu-
varügyrendeletet aláiró honvédelmi miniszter vád 
alá helyezése tárgyában. László Imre, pártjának 
egyik legvonzóbb alakja s a ház szivesen is kihall-
gatja, csak ama rögeszméjének ne hódolna, hogy 
az oráció máskép nem diszes, ha idegen autorok-
ból való citációkkal fűszerezve  nincs. Igaz, hogy 
mi öregek szeretjük a latin idézéseket, mert vala-
hogy van, lelkünknek jobban esik, ha szóról szóra 
amaz erőteljes és dús kifejezésü  nyelven mondjuk 
el, a mivel hatni akarunk s a mi tulajdonképeni 
főérvünket  képezi, a melyen megtanultuk, de még 
sem hangzik jól, ha idegen iróra hivatkozunk s az 
más értelmet tulajdonított annak, mint a hogy mi 
akarjuk értelmezni. Igy történt ez László Imrévvl; 
beszédében a legismertebb és leghíresebb röpirat 
szerkesztők egyikére, Paul Loui-. Courier-e hivat-
kozott s ennek „Lettre du roi de Francé au roi 
d'Espagne" cimü röpiratát egész komolysággal 
vette s honatyai méltósággal mondta el belőle a 
háznak, hogy egykor a francia  király a spanyol 
királynak azt irta : adjon nemzetének alkotmányt, 
nevezzen ki minisztereket s gyűjtsön össze képvi-
selőházat, — mert ez a pénzköltés legkönnyebb 
módja. 

Természetes, hogy etre a sokat olvasott és 
replikával mindig kész Tisza Kálmán a ház álta-
lános derültsége között világosította fel  László Im-
rét, hogy XVIII. Lajos francia  király sohasem irta 
az idézett levelet VII. Ferdinánd spanyol kirá'y-
nak, — hanem a levél pasquillus gyanánt Íratott a 
francia  parlamentarizmus ellen Paul Louls Courier 
által. Ugyanekkor megmagyarázta miniszterelnö-
künk az clőfogat  ügyét is s megnyugtatott aziránt 
miért nem engedte a különben is elég viszontag 
ságnak kitett katonáinkat Boszniában éhen halni 
Ha nincs mivel élelmet szállítani, katonáink elpusz-
tulnak s akkor ellenzékünk azért zúgolódik; mos. 
pedig hogy győztünk, az nem tetszik. Sem igy. 
sem amúgy nem jó, de jobbat azért még sem vál-
lalkoznak teremteni. 

A vita végé fel,  melyben részt vettek br. Si-
monyi Lajos, Szende miniszter, Eötvös Károly, Né-
meth Aloert, Mednyánszki Árpád és Mocsáry La-
jos, elnök a kérdést szavazás alá bocsátván, a nagy 
többség a kérvényi bizottság javaslalát elfogadta. 

Következett  Pestmegye kérvényének tárgya-
lása, melyben az alispán felfüggesztése  és a főis-
pánnak kivételei hatalommal való felruházás  miatt 
a minisztereket felelősségre  vonatni kéri. A ház 
elfogadja  a kérvényi bizottság előadója Vécsey T. 
által előterjesztett következő véleményt: A közös 
hadsereg harcképessége érdekében halaszthatlan 
intézkedést kívánó honvédelmi miniszteri rendéle 
teknek végre nem hajtásából származható veszé-
lyek elhárítására a honvédelmi miniszter az 1848. 
III. törvénycikk 32. § c) pontjában kimondott fe-
lelőssége folytán  s az 1876. VIII. törvénycikk 2. 
és 4. §§-ai korlátai közölt rendelkezvén, végül a 
főispán'rendkívüli  hatalommal való felruházása  az 
alispán eljárása által tétetvén az 1870. XLII. t. c. 
54. §-a szerint elkerülhetetlenné a kormány fele-
letre vonásának esete fenn  nem forog. 

Tárgyaltatott Háromszék, Szabadka, I.iptóme-
gye és Baja kérvénye az illeték és adókövetelések 
után járó késedelmi kamatok tárgyában. Kiadatott 
tanulmányozás és a végett a pénzügyminiszternek, 
hogy terjesszen ezen ügyek szabályozására még 
ez ülésszak alatt törvényjavaslatot a ház elébe. 

A többi ezután következelt kérvények gőz-
erővel és a ház érdekeltségének fokozatos  hanyat 
lásával tárgyaltattak; sem a Wégh Aurél, sem az 



Elekes György által előterjesztett kérvény! bizott-
sági véleményeket a ház meg nem változtatta. 

Végül gróf  Apponyi Albert figyelmeztette  a 
miniszterelnököt a berlini szerződés előterjesztésé-
re vonatkozólag, mire a miniszterelnök kinyilat-
koztatta, hogy a legközelebb megnyitandó ülésen 
a feltett  kérdésre felelni  fog. 

Ezek után a delegációk ülése miatt a további 
ülések elnapoltattak s most kedves öcsém uram 
kényelmesen eresztgetem tajtpipámból a tarcsi bo-
dor füstöket. 

Fejünk fölött  elviharzott az ellenzék által any 
nyira foryiro;ott  bosnyák kérdés s a berlini szer-
ződés csak ennek árnyéka gyanánt fog  a képvi-
selőházban szerepelni, — mert azt feltételezni  nem 
lehet, hogy ellenzékünk dacára minden szóbőségé-
nek egy az európai nagyhatalmak által ténylege-
sitett szerződés felbontását  eszébe vette volna. 

Minisztériumunk is megalakult. Szapáry Gy. 
gróf  és Kemény Gábor báró uj miniszterek ma 
délelőtt, Tisza miniszterelnök, Pápay udvari taná-
csos és Tarkovics miniszteri tanácsos jelenlétében 
tették le ő Felsége kezeibe hivatalos esküiket s 
igy kormányunk egységes erővel igazgatja hullá-
mok között uszó hazánk sajkáját. 

Hirlik, hogy az ellenzéki pártok uj miniszté-
riumunkat meg fogják  támadni. Állunk elébe! 

Addig isten velünk ! 
Egy volt táblabíró. 

Észrevételek, a „liáromszékmegyei &1-
talanos tüzkárbiztositás tervezetere". 

( V é E , ) 
A io. pont b) alatt az épületek teljes becsér' 

tékben kárpótoltatnak, mig g) alatt az egészen el 
nem égett házi állatok becsárából leszámítás ígér 
tetik Kérdjük meg a tapasztalatot és azt bizonyítja, 
hogy százszor több eset fordul  olyan elö, a hol uj 
építkezésre és tüzelésre használható anyagok men 
tetnek meg a tüz torkából, mint olyan, hol házi 
állatok megégve mentetnek meg s mégis amazok 
a becslésnél leszámítás tárgyát nem képezik. 

Hát mi történnék a tervezet elfogadásával  az 
olyanokkal, a kiknek épületeik állandó ;biztositó-
társulatoknál már több évre biztositvák ? Ez is 
egy főpontját  képezné egy megállható tervezetnek. 

Ezekből folyólag  a részleteket sem tehetem 
egészben magamévá. 

Volt Háromszéken az absolut rendszerben is 
általános tüzkárbiztositó-társulat felállítva,  mely 
csakhamar fölemésztette  magát, hagyván hátra több 
károsultat, kik annak hamvaiból feltámadását  máig 
is várják, hogy valamikép kárpótláshoz juthat-
nának. 

Hogy a gyakori tüzeseteknél apadást eszkö-
zöljünk : nézetem szerint 

1-ször a szegény napszámos osztálynak mun-
kát s ez által vivendi modust kell kezébe adnunk. 

A. fenn  jelzett tervezetben kiróvatni szándé-
kolt pótadó fordittassék  az évenkint oly nagy ká-
rokat okozó folyóvizek  szabályozására és a gátak 
leszállítására; ez által dolgot, kenyeret adunk a 
munkás néposztálynak s nem lesz kényszerülve a 
gonosz cselekvények elkövetésére, mig másfelöl  az 
oroszlánrészt a birtokosság nyerendené, kezéhez 
kapván a vizáradások által elpusztíttatni szokott 
nem kis mennyiségű terményt, miből a pótadó is 
könnyen fizethető  lenne. Nyerne ezáltal kereskedő, 
iparos, szóval minden néposztály, mert ha földünk 
nem terem, megáll minden nézet és életet mozdió 
gépezet. Ezen intézmény által elérve lenne azon 
méltó figyelmet  érdemlő cél is, hogy köl séges hi-
dunk és utaink valahára állandó jókarba hozat-
nának. 

2-szor gondoskodjunk óvrendszerröl. 
A létező cselédkönyvet szaporítsuk meg egy 

nzabályzati ponttal. Mondjuk jki, hogy a mnnkás 
séposztálynak csakis fedeles  pipából szabad pipáz-
ni, mint régen, eltiltván tőlük a különben is idő-
rabló szivarozást. A gazdáknak tegyük kötelessé-
gükké, hogy valahányszor cselédeiket szivart csi-
nálni, vagy szivarozni látják : mindannyiszor 20 krt 
hazzanak le a bérükből, vagy napszámjokból, föl 
jegyezvén a cselédkönyvbe ís az e tekintetbeni 
szenvedélyességet. — Továbbá tiltsuk el a szabad 
lámpáknak istálókbani alkalmazását, kimondván 
egyúttal, hogy a lámpákat csakis az épület fa 
ához szegzendö régi divatú üveges lámpákba he-
yezve szabad gazdasági külső épületekben hasz-
nálni. 

3 szor a tűzoltásra vonatkozó fennálló  rendőri 
szabályokat szigorúan alkalmazásba kell hoznunk. 

A községek nagy részében az üdvös rendsza-
bályok csak holt betűk a papíron. 

Az éjjeli őrök felállítása  több helyen csak 
ámbor óhajtás; más helyen ha föl  vannak is állít-

va, ők ép oly csendesen alusszák éji álmukat, mint 
bármelyik békés polgár, nem lévén, ki őket ellen-
őrizze. Fordult eset elő, hogy a tüz kiütvén e-y 
óra múlva sem oltották azt, hiányozván a vizfecs-
kendő, vaskankók stb ; később megérkezett a fecs-
kendő, de nem lehetett alkalmazni, mert hiányzott 
a viz és mert a fecskendő  el volt romolva. Fölál-
lított tizedesek mitsem tudnak arról, hogy őket is 
kötelezettség terheli a tüzeseteknél, szóval a jó 
rendszabályok tettleg nincsenek alkalmazva. 

Ezért igen nevezetes módnak tartom a tüzese-
tek kevesbitése végett azt, hogy a közigazgatási 
tisztviselők és községi elöljárók az eddiginél lelki 

ismeretesebben és szigorúbban teljesítsék ellenőr-
zési és felügyelői  tisztöket és hogy ők rászorítva 
legyenek fennjelzett  üdvös rendszabályoknak szi-
gorú alkalmaztatására. 

Csia György, 
megyei képviselő. 

Az erdővidéki taaitótesvület folyó  év 
nov. 26-án tartott vándorgyűlése 

Folyó év november 26-án tartotta meg tanító-
testületünk az i878|g-dik évi első vándorgyűlését 
Bedő József  elnöklete alatt Bibarcfalván.  A rendes 
tagok kettő kivételével mind ott voltak : a tiszte-
letbeli tagok közül is többen, úgyszintén vendé-
gek is szép számmal vettek részt az értekezleten. 

Ernők rövid, de szívből fakadó  szavakban üd-
vözölvén a megjelent tagokat, a gyűlést megnyi-
tottnak nyilvánítja. Egyszersmind szomorú köteles-
séget teljesít — mondja az elnök — midőn Gáspár 
János tagtárs elhalálozását kötelességéből kifolyó-
lag a gyűlés tudomására hozza. Felhívja a tago-
kat, hogy tartson valaki egy emlékbeszédet. 

A gyűlés ezen veszteség felett  részvétét jegy-
zőkönyvileg fejezi  ki és az emlékbeszéd tartása 
felőli  intézkedését a jövő gyűlés programmjának 
megállapítására hagyja fenn. 

Tamás Józsefnek  időközben lett eltávozása 
következtében a helyette tartandó tanitásra Cirmay 
Lajos tagot kérte fel  a gyűlés utólagos jóváhagyása 
reményében elnök, a mely jelentése jóváhagyólag 
tudomásul vétetett. 

Mint örvendetes jelenséget hozza tudomásul, 
hogy köpeci k. jegyző t. Nagy Áron ur nyilatko-
zatot küldött be az elnökséghez, mely szerint a 
tantestület pártoló tagja kiván lenni és évi 1 frt 
tagsági diját három évig 5—5 forintig  egészíti ki. 

Két gyakorlati tanítás volt. Az egyiket Czir-
may Lajos tartotta az anyanyelvből III. osztályos 
növendékekkel,  melyet a gyűlés sikerültnek nyil-
vánított ; másikat Józsa Gábor tartotta a földrajzi 
köréböl szintén a III osztályos növendékekkel,  ez 
kielégítőnek ítéltetett. 

A mult gyűlésről vezetett jegyzőkönyv hite 
lesitése és a mulasztott tagok igazolásainak elin-
tézése után Tarcsafalvi  Albert, vargyasi községi 
tanitó, Szász József,  bibarcfalvi  községi tanitó és 
Antal Albert bölöni felekezeti  tanitó a tantestület 
rendes tagjainak jelentik magukat. Kapcsolatosan 
hermányi ref.  lelkész tiszteletes Pethő Mózes ur, 
mint a tanügy iránt érdeklődő, tiszteletbeli tagnak 
választatott. 

A gyűlés által ép oly részrehajlatlannak, mint 
tanulmányozás után szerkesztettnek ismert köny-
ismertetését olvasta fel  Török Áron unitárius pap. 
Ismertetésének tárgya Göncy Pál, E. Indali Péter, 
Bárány, Páncél, Lakics és társai ABC-jök volt. — 
Megismertette a jelzett könyvek tartalmának beosz-
tását kinek-kinek elve szerint és felmutatván  az 
összehasonlítás nyomán egyiknek a másik fölötti 
előnyét, a Lakics és társai által szerkesztett ABC-t 
ajánlja. 

Nagy figyelemmel  hallgatta gyűlésünk Kiss 
Sándor kolozsvári polgári iskolai tanár ur Biró 
Albert tagtárshoz irtézett levelének felolvasását, 
melyben vázolia a földrajz  módszerét Ritter Ká-
roly és Humboldt Sándor szerint; — érdeklődött 
azon térképrajzok iránt, melyekből egy néhányat 
Biró Albert a Kis Sándor szívességéből bemu-
tatott. 

Most következtek a kiküldött bizottságok je-
lentései. A könyvtár megvizsgálására kiküldött bi-
zottság jelentése szerint a könyvtár — kevés kivé-
tellel — rendben van és az uj köuyvtárnok Biró 
Albert át is vette. A pénztár megvizsgálására, a 
statisztika összeállítására kiküldött bizottságok, ugy 
a levelező bizottság bizonyos okok miatt nem jár-
hatván el küldetésökben, ismét kiküldettek. 

Elnök bemutatta a Barci Brix Iván szerkesz-
tése alatt megjelent „Egyleti Közlönyt" s ezzel 
kapcsolatosan Török Áron a „Család és Iskola" 
cimü szaklapot igen melegen ajánlja a tagok figyel-
mébe. Bedő József  még e gyűlés végén aláírási 
ivet készített és több tag alá is irt, a kik a utób-
bit kivanják megrendelni. 

Egy dalárda felállításának  szükségét is átlátta 
a gyűlés, azonban mostanról elmaradt e felett  ha-
tározni. 

A következő gyűlés május havában Sz.-Ajtán 
lesz melynek tárgysorozata a jelzett bizottsági je-
lentéseken kivül a következőkből fog  összeállitat-
ni: Emlékbeszéd Bedő Józseftől.  Gyakorlati elő-
adás az optikai lencsék és lencserendszerekről dr. 
Barta Gyulától. Tanítás a kötés elemeiből; tartja 
Teslák Ágnes. Bírálat Cirmay Lajos „Erdővidék 
földrajzának  népiskolai módszer szerint való tár-
gyalása" cimü értekezésről; irták és a gyűlés elé 
terjesztik Biró Albert és Török Aron. 

A kitűzött tárgy a jelzett módon letárgyal-
tatván, elnök a gyűlést bezárta. 

Közli l'irniay Lajos, 
tantestületi jegyyző. 

VIDÉKI ELET 
Brassó, 1878. december 4. 

Tekintetes szerkesztő ur I 
A br.tssói állami felső-nép-  és elemi iskolák 

ügybuzgó gondnoksága folyó  hó 3-án havi rendes 
ülést tartván, néhány olyan közérdekű tárgy felett 

tanácskozott, melyek méltók, hogy szélesb körben 
is megismertessenek. Ilyenek ezek: 

1) Igazgat. beadja Zajzon János és Barabás 
Sándor tanitók javaslatát, melyben szakismerettel 
fejtegették  a házi iparnak s nevezetesen a müko-
sárfonásnak  a brassói állami iskolák felsőbb  osztá-
lyaiban való meghonosításának szükségességét. A 
gondnokság kevés módosítással a javaslatot költ-
ségvetéssel együtt egyhangúlag elfogadta.  A ter-
vezők szerint a népiskolának nem lehet feladata  a 
műkosárfonást  tökélyre vinni, mert erre ideje sincs 
de mégis szerezhetnek a tanulók annyi kézügyes-
séget és műízlést, hogy majd [az életben valóság-
gal üzletforrássá  válhassék. Brassónak számos ily 
kézmüiparosa van, a ki a téli évadon szépen hasz-
nosíthatja a műkosárfonást.  — Ez a cél lebegett a 
gondnokság előtt, midőn javaslatba hozta a házi 
iparnak a brassói állami felső-nép-  és elemi isko-
lákba való bevitelét. 

2) Felmerült az az üdvös eszme, hogy az ál-
lami iskolákba járó szegény tanulók számára a téli 
idő közclgésével — mint eddig is történt — téli 
ruhákról kellene gondoskodni s e célra épen az 
iskola növendékei és a tantestület tagjainak közre-
működésével valamely jótékonycélu előadást kel-
lene rendezni, hogy ez által alkalom nyittassék a 
tanulóknak is az egymás iránt való testvéri szere-
tet tényleges gyakorlására. Az eszme felkaroltatott 
s annak mikénti megtestesüléséről értesitendjük a 
t. közönséget. Addig is örömmel értesültem, hogy 
már ez előtt két évvel ügybuzgó müveit tanügy-
barátok és lelkes honleányok e célra szép össze-
get gyűjtöttek volt, melyből már két télen segé-
lyezték a szegény tanulókat s a maradékot gondos 
atyaként takarékpénztárba helyezték. Épen most 
az ideje e maradékot igénybe venni; ezért a gond-
nokság tisztelettel fel  fogja  kérni azon bizottságot, 
hogy a megtakarított összeg egy részét átengedni 
szíveskedjék a legszükségesebb cikkek, t. i. téli 
csizmák vásárlására. Örömmel ismerkedtem meg 
azon lelkes honfiak  és honleányok neveivel, kik 
ezelőtt két évvel ez üdvös humánus cél érdeké-
ben fáradoztak  ; volt alkalmam beletekinteni a szá-
madásba is, mely olyan tiszta, mint azon nemes 
lelkek, kik a philantropia ez oltára körül fáradoz-
tak. Tisztelet egytöl-egyig mindnyájoknak ! 

3) Fölemlittetett, hogy a „Magyar Polgár" 
egyik legközelebbi számában egy névtelen bolo-
nyai apa minő súlyos vádakat emelt a bolonyai 
állami iskola ellen s hogy a „Pesti Napló" kegyes-
kedett megígérni, hogy figyelemmel  fogja  kisérni 
a brassói állami iskolákat. Á bolonyai apa vádas-
kodását épen a támadás helyén fogja  a gondnok-
ság erkölcsi testülethez illő komolysággal megvilá-
gositni. 

Különös izlés, hogy ha X . személye Y-nak 
nem tetszik, nekiront névtelenül az állami iskolá-
nak. A gondnokság erkölcsi és hazafias  kötelessé-
gének tartja hiven őrködni ez állami intézetek szel-
lemi és anyagi érdekei felett  ; ott, hol bajnak jő 
nyomára, igyekezni fog  azt erélyesen orvosolni, de 
a hol méltatlan viidaskodást vesz észre : illő ko-
molysággal visszautasitandja. Minden brassói ma-
gyar honpolgárnak és honleánynak legszentebb 
hazafiúi  kötelessége őrködni ezen állami intézetek 
felett,  de jó lesz kétszer is meggondolni, hogy mit 
viszünk a nyilvánosság elé, mert a meggondolatlan 
szónak káros következményei  kiszámithatlanok. 

Végül örömmel értesítem e lapok t. szerkesz-
tőségét és t. olvasóit, hogy a vallás és közoktatás 
ügyi minisztérium a brassómegyei tanítótestület 
ujonan átdolgozott alapszabályait közelebb megerő-
sítette és leküldötte. Hisszük, hogy a tanítótestü-
let még a karácsoni ünnepek előtt szervező gyű-
lést fog  tartani és sorakozni fog  azon tanítótestü-
letekhez, melyek életrevalóságukat oly fényesen 
igazolták. 

Ugy legyen I 
Egy faniérflu. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az 1878 5). évi népiskolai államsegély. A 

népiskolák számára évenként engedélyeztetni szo • 
kott állami segélyek kiutalásának megkésésére vo-
natkozólag vallás és közoktatási m. kir. miniszter 
ur ő nagyméltósága Háromszékmegye kir. tanfel-
ügyelőjéhez következő rendeletet méltóztatott in-
tézni: „Folyó hó 18 án kelt felterjesztésére  t. ura-
ságod értesíttetik, hogy az iskolák segélyezésére a 
folyó  évre rendelkezésem alatt volt alap teljesen 
kimerittetvén, az illető iskoláknak a folyó  1878/9. 
tanévre megállapított segélyösszegek csak a jövő 
1879. év első napjaiban lesznek utalványozhatók." 

— Negyetlik közlemény a szövőszékek beszer-
zéséhez tett adományokról: Székely Jánosné ő ngs. 
gyűjtő ive szerint. Székely Jánosné, id. Kupán Jó-
zsefné,  Welnereiter Juliánná, Szabó Mózesné, Er-
délyi Erzsébet, Bartha lózsefné,  Szabó Istvánné, 
Cseh Istvánné, 1 —1 frt,  Tóth Mihályné Mária, ifj. 
Kupánné, Tóth Daniné 50—5okr, Bányai Ferencz 
8okr, Sükös Károlyné 4okr összesen iofrt  7okro.é 

— Interpelláció Kordován Pál úrhoz. Hallva 
s egyszer látva is, hogy M e s t e r s é g e d olyan 
okos ember, hogy még az újságba is irkál: ennél 
fogva  bátor vagyok azt kérdezni : van-e tudomása 
arról, hogy a postahivatal áttevődött a csiki-utcá-
ba ? s ha van, tudja-e, mi a különbség a régi s a 
mostani helyiség közt? Na halljuk I Azonban tud-
va előre, hogy ugy sem tudhat kielégítő feleletet 



adni, s nehogy az e fölött  való töprengés az üzlet 
hátrányára legyen, megmondom én.*) Hát látja: a 
régi helyen folyt  a sár ki is, be is ; az ujon csuk 
befelé  foly,  mert az utcán több van, mint az ud-
varon. S tudja az ur, miből lett az a sok szép sár? 
A tulajdonos szívességéből s az i l l e t ő k elnézé-
séből a nyár folytán  oda gyűlt szemétből és por-
ból, melyet sem por-, sem sárkorában nem taka-
rítottak el soha. Pedig m e g t e h e t n é k , ha nem 
egyébért, az iskolába járó 6—8 éves gyermekekért. 
Szegényeket ha látnák — f e l s ő b b  h e l y r ő l 
— ott s egyebütt is most a sárban úszni, nemso-
kára a hóban korán reggel térdig járni: még azt 
is megtehetnék, hogy - ha már a városnak nincs 
hozzá e r e j e — a lakókkal, legalább a főbb  ut-
cákban, a járdákról ?(letakarittatnák a sárt és ha-
vat. Ezt megtehetik "minden valamire való helyen, 
sok helyt falun  is. No de itt, hol az e m b e r e k 
fejőket  fenhordják  s rendesen nagy dolgokon tö-
rik, mit törődjenek apróságokkal s földi  hitvány 
sárral! Boldog ország, a hol boltokból s magánla-
kásokból is utcára hányják ki a szemetet s mikor 
jól meggyül, halomra halmozzák. Rend- és tiszta-
ságszeretet jöjjön el a te oszágod is ! 

F i g y e l ő . 

— A háromszéki Erzsébet árvaleány nevelő 
intézet ügyében. A közelgető karácsoni sz. ünnep 
alkalmat szolgáltatván nekem, bizalommal hivom 
K.-Vásárhely  város és vidéke s egész Háromszék-
megye nemesen érezni tudó minden rendű lakóit 
legyenek szívesek az árva.házi árvák megörvendez-
tetéséhez bárminemű karácsoni ajándékkal járul-
ni. Csekélységek s használható cikkek egyesitve 
egy csinos karácsonfán  végtelen örömet tudnak 
adni azon szegény, örömtelen sziveknek, kiknek 
részére mástól nem, csak az ilyen jóindulacu s ne-
mesen érző szivektől terem egy-egy pillanatnyi 
felvidulás.  Az ajándékokat K.-Vásárhelyre  alel 
nök tek. Hankó Lászlóné úrasszonyhoz kérem kül-
deni. Zágon, 1878. dec. 2. B. S'z e n t k er e s z t y 
S t e p h a n i e , elnök. 

— N>iIváuos köszönet. Alulirt kedves köte-
lességemnek ismerem, a Kézdi-Vásárhelyen  léte-
sitendő kórház nevében kifejezni  hálás köszönete-
met a folyó  évi novembehó 17-én azoa alap javá-
ra rendezett hangversenyen közreműködött tisztelt 
tagoknak u. m. Harmarth Domokosné úrasszony-
nak, Báró Szentkereszty Iréné, Sinkovics Katinka, 
Fehér Tini kisasszonyoknak, Mátéfy  Károly, Er-
délyi Károly ̂ uraknak, a kézdi-vásárhelyi közmi-
velődési egyesület zeneszakosztálya tagjainak, a 
rendezésben s fáradhatlan  buzgalommal szolgált 
Harmath Domokos és a zongora " felhangolását  dij 
nélkül teljesített 'Friedsam Henrik uraknak kik 
egyenként és együtt sokáig nem felejthető  kedves 
élvezetet szereztek a szép és jó iránt fogékonyság-
gal biró közönségnek s egyszersmind.;,.alkalmat 
nyújtottak arra, hogy a kórház alapja 90 frt.  52 kr. 
összeggel gyarapodott. Kézdi-Vásárhelytt  1878 no-
vember 19 én.§B. S z e nÁt k e r e_'s z t y S t e p h a -
n i e , id. elnök. 

— A lt,-vásárhelyi takarék 'pénztár 1878 no-
vember havi forgalma:  Bevétel: Pénzkészlet átjött 
oktoberről 6264 frt  22 kr.~ Betétek 92 fél  részéről 
11258 frt  31 kr. Befizetett  váltókölcsönök 52074 frt. 
Bef.  előlegezések 2100 frt.  Befizet,  zálogkölcsönök 
450 frt.  Bef.  Kamatok 1268 frt  77 kr. Bef.  Illetékek 
1295 frt  03 kr. Részvény átiratási dij 1 frt.  Kezelési 
költségből 29 frt  06 kr. Tiszti fizetési  előlegből 25 
frt.Állam  illeték számlára 2 frt  83 kr. Visszleszá-
molt váltók után 4750 frt.  Jelzálogkölcsönből 2545 
frt.  Visszleszámolt váltó ,,/"-ból megtérifatt  60 kr. 
Erczpénz eladásból 8704 frt  55 kr. Bevételi forgalom 
100798 frt  37 kr. — Kiadás: Betét visszafizetés  35 
félnek  4106 frt  60 kr. Betéti folyó  kamatra 18 frt 
85 kr. Váltókra adott kölcsön 58084 frt.  Előlege-
zésre 2100 frt.  Zálogra 160 frt.  Jelzálogra 4305 frt. 
Osztalékra kifizettetett  3549 frt.  Kezelési költség-
re 29 frt.  Tiszti fizetésekre  124 frt  99 kr. Visszle-
számitolási kamatokra 178 frt  91 kr. Leszámítolási 
kamatok megtérítésére 5 frt  90 kr. Visszleszámito-
láíi váltótörlesztésre 2640 kr. Értékpapirszelvény-
re 122 frt  06 kr. Bélyeg- és postadijakra 7 frt  89 
kr. Adóra 159 frt  46 kr. Ercpénzvételre 6027 frt 
30 kr. Egyenleg pénzkészlet 30-án 22692 frt  92 kr. 
Kiadási forgalom  100798 frt  37 kr. 

Kézdi-Vásárhely,  1878. november 30. 
Bányay Ferenc, könyvvezető. 

— Elaludt. .S—várról a mult héten egy !fiatal 
házaspár indult B—re, a férj  tartózkodási helyére. 
A menyecske zokogva búcsúzott el szüleitől, mert 
hihetőleg hosszabb időre nem fogja  őket látni. 
Hármat fütyentett  már a gőzös és a vonat megin-
dult, bucsu csókot integetett a leány szüleinek, 
kiket majd csak a jövő évben, tavaszkor, ha a vi-
rágok nyílnak, láthat viszont. Alig indult el a vo-
nat, a fiatal  férj  nagyon ásított, mi a fiatal  me-
nyecskének nem igen tetszett. Az ásitásra csak-
hamar másik ásilás is következett, s egyszerre a 
férj  elszenderedett a koupé egyik zugában. Állo-
mások vál okoztak. Egyszerre csak felébred  a férj 
és mindenütt keresi nejét, de sohol nem találja. 
Már kétségbeesett, hogy valami gonosztevő rabol-
ta el, midőn hirtelen szemébe ötlik a kis levélke, 
mely épen a szemközt levő ülésre volt tűzve egy 

") Ha az országgyűlésen is igy járná, de [meg-
apadna az interpellációk száma. 

gombostűvel. A férj  roszat sejtvén, ijedve kapĵ 5. 
fel  és sáppadva kezdi olvasni : „Kedves férjem  ! 
Nem akartalak felébreszteni,  oly jóizüleg aludtál. 
A ki e napon is ily édesdeden alszik, -megérdemli, 
hogy sokáig aludjék és senki, legalább neje, ne 
háborgassa álmait, ülj boldogul jo álmakat!" A 
fiatal,  szép asszony visszatért szüleihez és nincs 
hatalom, mely az álmos férjjel  kiengesztelje — irja 
egy vidék' levelező. 

— A leggyorsabb lőfegyvert,  melylyel percen-
kint 40—50 lövést lehet tenni, Virtz János váci 
órás találta föl.  — Talámányát már régebben be-
mutatta a hadügyminiszternek s ettől kapott meg-
bízás folytán  — irja a „H o n" — most elkészi-
té az első Virtz-puskát, mely egészen kézimunká-
val van kiállítva, s azért egy-két fonttal  nehezebb 
ugyan a most alkalmazásba levő fegyvereknél,  de 
ha a fölösleges  suly lecsiszoltatik, könnyüség te-
kintetében is kifogja  állni azokkal a versenyt, gyor-
sasága pedig jóformán  fölülmulhatlan.  Princípiuma 
az óra ütőjétől van ellesve. A töltények lánc sze-
mekkel vannak egymáshoz csatolva s kezelése a 
lehető legegyszerűbb. Valószínű, hogy_ 'a „Virtz-
fegyver"-rel,  melyet föltalálója  ma mutatott be a 
magyar hadügyminiszternek, közelebb Jnagyobb-
mérvü kisértetek fognak  tétetni, s hogy ez még 
az eddig használatban lavő fegyvereket  ki fogja 
szorítani. 

— Anya és gyermek. Az osztrák északnyu-
goti vonalon a 404-ik személyvonat a legnagyobb 
sebességgel haladt e hó 3-kán d. u. 1 órakor Ne-
upaka és Belohrad közt, midőn egyszerre egy vag-
gon ajtaja felnyílt  és egy 4 éves kis leányka ki-
bukott az anya öléből. Az első percben az anya 
merevülten maradt ülve „helyén, azután „Gyerme-
kem 1" kiáltással erővel kiakart ugrani gyermeke 
után. Az útasok vissza akarták tartóztatni, dula-
kodtak is a szegény asszonnyal,kinek végre mégis 
sikerült hanyatt homlok leugrania. Ez alatt a vo-
nat örült sebességgel folytatta  útját s csak percek 
múlva, az utasok kiabálására, sikerült a vonatot 
megáliittatni. A vonat vezetők egyike visszafutott 
az őrházhoz, de sem anyát, sem gyermekét nem 
találta sehol, az őr sem tudott semmit az esetről 
A vonat erre Belohrad felé  indult tovább. Beloh-
radról sürgönyöztek és embereket küldtek szerte-
szét. mindenfelé.  Jött is a válasz, hogy Neupaka 
közelében ugy az anyát, mint gyermeket sértetle-
nül találták meg. 

Osztrák egys.-államadósság papírban . . 81.2 
„ „ „ ezüstben . . 61.20 
„ aranyjáradék 62.50 

1860. államsorsjegy 71.80 
Osztrák nemzeti bankrészvény 11 a.70 

„ hitelintézeti „ 785.— 
Magyar hitelbank 212.80 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 555 
Napoleond'or 9.31 
Német birodalmi márka 57 50 
London 116.40 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

P I A C I Á R A K 
S.-Szt.- I 
György Brassó, 

l! dec. 
L 

9 dec. 6. 
1 frt. kr. 1 f r l k r 

j legszebb . . 6 Í.SO 6 40 
Buza (tiszta) > közepes . . 5 80 5 80 

J gyöngébb . — 
Buza (vegyes) — 

5 
i 4 60 

P 1 legszebb 4 ,10 í 4 20 
K O Z S 1 közepes 4 - 3 80 
t 1 legszebb 3 7 0 4 IO 

A r P a ] közepes 3 3 70 
Z a b í f  - t b 2 — 20 

20 3 80 
— 4 9o 

6 20 

4 Zo 
- — ; 11 5o 
5o' 1 60 
28 — 4 o 
4 4 — 44 
' 4 , — 2 4 
30, - 3o 

L O T T O H Ü Z \ S. 
Temesvárit december 7-én kihúzattak kő-

vetkező számok: 72, 43, 51, 60, 3. 

Érték- és váltó-árfolyam  a bécsi cfl.  kir. nyilvános 
tőzsdén december fi 

Magyar aranyjáradék 83.80 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

, » » H. „ 114 15 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73 75 
„ n n 1876. évi államkötv. . 65.50 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 98.70 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 79.25 

Temesvári „ „ . . 75.— 
Erdélyi n „ . . 73.40 
Szőlődézinaváltsági „ . . 83.50 

Árverezési hirdetmény. 
Alolirott község elöljárósága által közhírré 

tétetik, hogy Közép-Ajia községi helybeli bir-
tokosságának szeszes italok korcsmárlási j o g a 
1879, 1880 és 1881. évekre jelen évi decem-
ber 15. és 22 ón délután 2 órakor a község-
házánál tartandó árverezésen a többet Ígérőnek 
kiadatik. 

A haszonbéri feltételek  kötelezettség ter-

he alatt a feltételek  megtekinthetők a község 

házánál 

Közép Aj.a, 1878. december 8. 

Csiki István, 
1 2 községi jegyző. 

K Ö N Y V -  és P A P Í R K E R E S K E D E S E . 

P ft  L L, AI « 01 
KÖNYV- A PAP1RKERESKEBESET 

ujonan érkezett, karácsání ajándékokra legalkalmasabb 
áissm'a^árg^&tlkEŰ megtol dotta. 

Kaphatók különféle  a lbumok, dÍSZtollak, képes k ö n y v e k gyer-
mekek számára, apró játékok, olcsó és finom  szerkezetű pétlZCS tár-
cák, jegyzökönyvek, finom  levélpapírok és borítékok dobozban stb. 
ezenkívül mindenféle  finom  és házi kosarak. 

A könyvkereskedésben  nagy választékban találhatók különféle  i iap-
tarak az 1879 ik évre. Legjobb minőségű feketti  és s z í n e s teilták nagy 
mennyiségben állnak a t. közönség rendelkezésére. 

Fentebbi könyvkereskedés  elvállal bármely nyelven megjelenő l í i-
zetekre vagy hírlapokra megrendeléseket is. 

Megrendelések pontosan elláttatunk. " W 

» 


