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lotta ki a mindenütt fekete foltot látó ellenzéki den másnál. Az érdek, a rideg értelem, rég azt
kritika rombolását. Közlekedésügyünk, a kereske- parancsolná idegen ajkú testvéreinknek, hogy bidelem, belügy stb. egy nyomasztó átok terhét hor- zalommal tekintsenek mindenre, mi a magyar elem
dozták. — Hasztalan volt az államférfiak összetett hatalmát és befolyását e hazában növeli. A mult;
igyekezete, hasztalan a kitartó, edzett munkásság: ból eléggé okulhattak, hogy csak a magyar nemazok kerekét megakasztotta egy daemon, mely ott zetiség diadalából várhatják ők is üdvököt, mig a
volt, valahányszor mozgásnak akart volna indulni. magyar elem bukása sárba dönti őket is. Mégis
IX. évfolyamára.
A k e l e t i k é r d é s minden vitába belefu- hányszor kellett látnunk, hogy idegen befolyás
rakodott, minden belkormányzati kérdésnél előál- alatt, közös ellenségeinktől ösztönözve, félreismerElőfizetési teltételek :
lott s az volt a főrugó, mely mozgatta az egészet ték saját érdekeiket, noha mindannyiszor nyomban
j in — márczius
1 í r t 50 k r . s ez volt a fogant) u, mely megállította a belügyi következett a keserű kiábrándulás. Reméljük, hogy
a mire eddig az érdekek közössége nem volt elég,
jan —junius
3 í r t — k r intézkedéseket is legombolyodásukban.
Ki kell mondanunk, hogy a külügyi akció megteremti majd az érzelmek közőssége, a megan—december
6 f r t — ki'miatt megfeneklettünk b e n n . A kormánynak sok- érthetés lehetősége.
Ktilfö!dr<" egtf-z évre . . . .
8 írt — kr
E törvény még csak készülőfélben van, hogy
szor volt akarata leterelni az országházat a mindig
Az eló'fizetéxi pénzek a .Nemere" kiadó- csépelt üres szalmáról s előtérbe helyezni a belső mik lesznek eszközei, melyeket a kormány e célra
hivatalának P o 1 1 á k M ó r könyvnyomdájába bennünket annyira érdeklő hazai ügyöket: de hát felhasználni akar, még nem tudjuk. De bizton liisznem lehetett. Az ellenzék tervszerű kiszámítással szük, hogy az ellenzék, mely soha semmit jónak
Sepni-Szentgyörgyre küldei dök
rontott előre s ontotta poífba az okkupációt s Tö- nem látott, csupa hazafiasságból ennek is neki fog
BtfgT Előfizetőinket
szívesen kérjük előfizetéseiket
rökország állami épségét — s isten tudja még mi rontani annak idejében. Ne lepjen meg tehát senmegújítani, miután felesleges példányokat nem nyo • mindent nem helyeslő vagy helytelenítő magatar- kit majd akkor.
mattathatunk,
tásával. A külpolitika megölte a belreformokat és
Addig is, mig az újévben találkoznánk ismét,
Á „Nemere" kiadóhivatala. ezt egyenesen azon nagy hazafiaknak kell tulajdo- bucsut veszünk ez évben utolsó számunkkal t. olnitanunk, a kik mindent feláldoztak egyért: sza- vasóinktól. Az alkonyodó év utolsó órái a nélkül
badság, alkotmányosság, nemzeti jó hirnév, becsü- is komor hangulatba ejtik az embert. Nem zavarAz esztendő végén.
let magasztos eszméjét egy alárendelt s mégis fő juk meg hát a csendes elmélkedés óráit.
Pár nap múlva lejár az 1878 ik esztendő. Ha cél érdekében — a Tisza-kormány megbuktatásáBoldog újévet kivánunk, boldogabbat, mint
visszapillantunk a lefolyt évre, nincs sok okunk az ért, S hogy meg nem történt, a tomboló, féket- ez volt.
eredmények diadalán tombolnunk. Ez is, mint a vesztett düh e miatt most határtalanná vált, tetőAdjon isten szebb napokat a magyar nem'
többi, küzdelemteljes volt ugy a kül-, mint a bel- pontra hágott.
zetnek !
áUapotok terén, Az igazság harcolt a kétszinüség
H.
Ha a külpolitika valahára szerencsés és végellen ; gyakran bukott az első, győzött az utóbbi. leges megoldást nyer, akkor következik a beikor Sorsunk már az nekünk, hogy a jót absolute csak mányzat missiója. Lesz-e ennek a közel jövőben
* A véderöról szóló törvény ideiglenes megkevesen akarják.
láható sikere ? Kétség fog el bennünket. Ha a hosszabbítása a jövő évre szentesítve lévén, az 1879
közös
budgetr j vonatkozó delegácionális határozaHazánk a lefolyt évben, tán inkább mint valaha, kormányellenes törekvések minden hazafias szántok most már legfelsőbb szentesítés alá fognak
szintere volt a gyűlöletes pártviszályoknak. Párt dékot, minden jóakaratú intézkedést i g y fogad- terjesztetni, minek folytán a magyar delegáció a
szempontból hoztunk Ítéletet a külügyi kérdés fö- nak jövőre is : bizony bizony keveset remélhetünk. folyó évben a határozatok kihirdetése végett még
lött, pártszempontból ítéltük el a belkormányzat Jól esik az év végén megenilékeznünkegy nagy
egy ülést tart.
Az országgyűlés mindkét háza január elseje
munkásságát. Uj törvényeink, melyek végre is kö- folyású átalakulásról, melynek hatása elvitázhatlan.
zelebb vitték nemzetünket állami élete javulásához, Ez a magyarnyelv kötelező behozatala minden >s előtt még egy-egy ülést fog tartani a Németországgal kötött kereskedelmi szerződés becikkelyezésésok ég kíméletlen megtámadtatásoknak voltak ki- kólába. Gazdagabbak leszünk egy hatalmas kapocs- ről szóló törvénycikk kihirdetése végett.
téve. Egyetlen törvény, az igazságügyi reform ál- csal, mely sziveinket köti össze, s ez erősebb min-
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Aprószentek napja Csikban.
„ Aprószentekezésnek" nevezzük. Azonban ezen
ne botránkozzál meg elszánt olvasóm. Nem valami
sótalan prófonton elsoványodott baka elkeseredett
káromkodása az az „aprószentekezés", csak egy
jámbor népszokásnak a neve „Csikországban". —
Azért mondám „Csikországban", mert meg vagyok
győződve róla, mikép köny vnélkül ismered a csiki
(vulgo: csikmegyei) székely nyelvjárást s behunyt
szemmel is tudsz annyit rólunk, hogy r.ekünk „két
eszünk van" s igy csak megillet, hogy „országunk"
is legyen ha nem is kettő, de legalább egy, — a
honnan aztán tájékozzuk magunkat olyképen, hogy
a szomszéd Moldva-Oláhországot „belső országnak",
Udvarhelymegyét pedig „külföldnek" nevezhessük,
Ez egyébiránt távolról sem aspiráció Qláhország
felé, csak szelid nyelvjárás, mely bizonynyal nem
ad okot soha az országgyűlésen sem interpellációra,
sem térvényjavaslatra.
De térjünk tárgyunkra.
Az „Istvánbácsi kalendáriumában" — s még
a „Mokány Berciében" is — aprószentek napja december 28-ra, vagyis karácson negyedik napjára
esik, még akkor is; mikor „Mátyás ugrása" vagyis
szökő év van. Ezen napnak szabadalmazott verekedő élményeit foglalja magában az eképen gyűjtőnévnek nevezhető „aprószentekezés".
Egy napja sincs a téli idénynek, melyen a
kora hajnal oly kivétel nélkül felhajtaná ágyából
a falu minden rendű és rangú épkézláb lakóját,
mint az aprószenteké. Az éjfél utáni 3—4 óra talpon talál mindenkit. A gyermekek a megelőző este
áldatlanoknak esküszik magukat s a nagyobbak
közt félébren szunyadozva kuporognak. Nem akarnak lefeküdni, nehogy az irigy nagyobbak őket
reggel az ágyban feledjék. Az öregek előre ör
vendnek a napnak s kapnak az alkalmon, hogy

reggel nem kell hosszasan az ágyban köhécselniük ; fölkelhetnek korán a nélkül, hogy valaki zúgolódnék kora fölkelésükért, mint más napokon.
Az álmos szolgáló hosszú madzagot tóid hajfonata
végébe s hozzáköti az ajtó kilincséhez azon számítással, hogy a legelső ajtónyitó őt hajánál fogva
fel fogja ébreszteni. A házi legény Andi ás nem
vetkőzik le, hanem ruhástól nyúlik végig a padon,
nehogy felkeléskor az öltözködéssehkelljen vesződnie és időt vesztegetnie. A házi leány, Rózsi, sunynyogva kéri édesanyját, hogy őt ne sajnálná kora
hajnalban fölébreszteni. A Jóska fiu, ki otthon még
„gyermek számban" szerepel, de a „bál'.áncban" már
az első legény, — szintén végtelenül szégyelné és
nagy csorba esnék az ő „legényi" becsületében,
ha azon gyarlóság találna megtörténni vele, hogy
ő a kakasszóló időben talpon nem lehetne. Nem
is beszél lefekvésről. 'Oda ül a góc (kandalló) alá
s szitogatja a tüzet, összébb húzza lábait, ha jó
tüz van ; kinyújtja és a hamuba nyomja, ha leszakad a tüz; föl fölébred, ha megégeti lábát a parázs. Kőzbe-közbe bóbiskolva, kiejti álmos szájából
a vörös pipát, mely a tűzhely kövén örökre elvérzik. Mi miatt méltó haragját a hamvadó tűzön tölti
ki, mérgesen döfvén egyet a hosszabb üszökkel a
még alig pislogók közé.
*

Mielőtt a kakas hármat szólna, Jóska fiu talpon áll, jó tüzet éleszt és munkához lát. Az ajtón
nagy csendben kioson, ölbe szedi az este holdvilágon vagdalt fagyos füzfagalyakat, becipeli a házba s egymás mellé támogatja fel a góc alá, hogy
„engedjenek" (olvadjanak). Bármily óvatosan tette
is be az ajtót, az álmos szolgálónak meghúzta a haját s ez most szörnyű ásitások közt tápászkodva,
valamikép megpillantja szeme a góc sarkán a melege
dő füzeket s félébren látja álmában „aprószenteknapját". Mintha tüzes taplót tettek volna fülébe, ugrik
fel s midőn már egészen ébren találja magát, nem
tud nyűg ríni az elragadó örömtől, hogy ő nem a
legutolsó ez egy nap a fölkelésben. Jő, megy, dö-

römböz és alig győzi várni, hogy még valaki fölkeljen, kinek bemutathassa éber talentumát.
Most egyenkint ébredezik és áll talpra a ház
népe.
Jóska fiu nyesegeti bicskájával és nyalábolja
a „megengedt" füzeket. András, a bátya is fölébred és hozzájárul a munkához. Eonnak három
ágban és négy ágban két „csipős tormát" (fonottas vesszőt). Megsuhintgatják, kézhez szoktatják s
mielőtt idegen tenné be a lábát a házhoz, a „tormát" el is osztogatják a háziak közt. Az édesapát
és édesanyát csak kímélve érintgetik meg, mig Rózsát a testvért már tisztességesen megrakják rendre,
elébb András, azután Jóska; a Kalári szolgálót
pedig a szó kerek értelmében ugy elpüfölik, hogy
nem mindenki volna hajlandó ráfogni, hogy ez
csak a mai nap hajnali tréfája. A most keletkezett
nagy zajra ébredező gyermekek sem maradnak ki
a számításból. Kímélettel kikapnak ezek is ott a
takaró alatt, legalább azon keresztül.
„Firis jó egészségire" kívánják mindenkinek.
Azonban ők sem vihetik el szárazon. Az udvariasság és szokás megkívánja, hogy ugyanazon „tormákkal", melyekkel ők kínálkoztak, ők is vissza
legyenek kínálva. Az egész háznépe most rendre
megrakja és püföli Andrást és Jóskát és rendre
„firis jó egészségökre" kívántatik nekik is.
Most átadatik a házi tér idegen jövevényeknek, András és Jóska pedig elviszik jó kivánataikat a szomszédba és a tizedik szomszédba.
Természetesen oda szól a legelső látogatás, a
hol — tudtuk szerint — leginkább váratnak; hol
izgatott remegéssel rakosgat helyre és szorgosan
törülget mindent a házi leány s minden percben
kinéz az ajtón, nehogy az udvar éber őrei: a házi
kutyák, lármás támadást intézzenek a békés szándékkal közeledő várt vendég'ek ellen.
A mint András és Jóska beérkeznek a h.iíba,
„szerencsés jó reggelt!" köszönnek s az ajtótdl
alig egy 1-ípésnyire illedelmesen megál/va, kezei
egyikök a következő beköszöntőt:

* A vámtaiiffa betüsoros árujegyzéke, melyet
a magyar kereskedelmi minisztérium — egyúttal
szótár gyanánt is — két nyelven fog kiadni, a legközelebbi napokban jelenik meg. Az igen terjedelmes munka aránylag rövid időn lett kidolgozva és
kinyomatva s ugy a vámhivataloknak, valamint a
kereskedő osztálynak hasznos kézikönyvül fog
szolgálni.
Khoireddin nagyvezir állása megingott. Még
meg sem melegedett hivrtalában, nem tett sem jót,
sem roszat, már is mennie kell. A nagyvezirnelc
ily gyakori változásából lehetetlen mást következtetnünk, mint azt, hogy a török kormány képviselőit nem elveik juttatják a közügyre, hanem a nagyúrnak és udvaroncainak szeszélye. Szaid pasa eszközül használta föl Kheireddint Szavfet nagyvezir
megbuktatására, most pedig Kheireddint buktatja
meir, hogy ő lehessen nagyvezirré. Nincs okunk
egyiket sem sajnálni, mert mindakettő csak várt,
leste azt az el nem képzelhető véletlent, a mely
reparálja Törökország pénzügyeit, helyreállítja területi épségét és egyikük sem oldott meg egyetlen égető kérdést sem Ugyanezt fogja tenni Szaid
pasa is, ha nagyvezirré lesz, a mig nem bukik. —
lía ez rendszer Konstantinápolyban, a melyet azért
követ a szultán, hogy az uj meg uj nagyvezirek
megszabadulhassanak elődjeik kötelezettségei alól,
végtére ezt a rendszert is meg fogja unni a világ.
A törökök addig huzzák-halasztják a nagy kérdések elintézését, hogy egyszerre nyakukba fog szakadni minden baj, és későn fogják tapasztalni, hogy
a nagyhatalmak féltékenykedése most már nem
lehet alkalmas eszköz a török birodalom fentartására. —

politika kettős játékának jelei most sem hiányzanak. — Nem D o n d u k o v herceg ujabb nyilatkozatait, melyek kevéssé alkalmasak arra, hogy
bizalmat ébresszenek Oroszország szándékai iránt
Lobanov hg. Konstantinápolyban szintén oly nyilatkozatokat tesz, melyek arra készítenek elő, hogy
az orosz sereg elvonulása igen nagy nehézségekbe
fog ütközni, mert a menekültek százezernyi tömegekben fogják követni s valamint a franciák 1 Sóiben csak három hónappal később vonulhattak ki
Szíriából, mint szerződésileg meg volt állapítva,
ugy az orosz sereg is hasonló, sőt még nagyobb
akadályokra számithat. Mindezen nyilatkozatokn M
jellemzőbb azonban az a tény, hogy Oroszországból folyton ujabb csapatok érkeznek a Balkán félszigetre ; dec. első felében 20.000 főnyi uj hadtest
vonult be, úgyszintén tömérdek torpedó és hadiszer is érkezett. Bulgáriában és Ruméliában ez idő
szerint 200.000 orosz harcos van 990 ágyúval s a
sereg vezér köreiben a szentpétervári kabinet békés nyilatkozatait mosolyogva fogadják. Nem csoda
tehát, ha az ujabb békés fordulatról szóló hírek
még mindig bizalmatlansággal találkoznak
Az an^ol-afgán h&rc, legalább egyelőre, végéhez látszik közeledni; az angol fegyverek diadala
tökéletes. Sir Ali khán, mint Szentpétervárról távirják, orosz területre, Taskendbe menekült; kíséretében vannak a volt kabuli orosz követség tagjai
Ro: íganov tbk.. Benderskis topográf, Nalevinski
katonatiszt, négy üzbég és egy kozák-szakasz. Az
emir futása teljesen demoralizálta az afgán sereget
Dsellalaban és Kabulköy ellenállásáról többé szó
sem lehet. Londoni tudósítások szerint a háború
eredménye körülbelül az lesz, hogy az angolok állandóan megszállják Dsellalabadot, Dakkát és más
katonailag fontos pontokat, továbbá annektálják a
Kurumvölgyet egészen Peivar Ivokulig ; a déli határon, mely különben eléggé biztosítva van, Pithinben és a Khojuk-szorosban lesznek angol helyőrségek. Ezzel természetesen csak az egyik felvonás
ér véget: folytatását az orosz védnökség alá menekült Sir Ali ujabb erőlködései fogják képezni és
talán az orosz tettleges beavatkozás is I

Kon.tanlindpolyból érkező tudósítások szerint
vasárnap végre megkezdték a sokat emlegetett
orosztörök békeszerződés elvben már megállapított
pontozatainak részletes tárgyalását. Lobanov hg.
orosz nagykövet és Kheireddin basa nagyvezir fő
leg arra fordi'anak gondot, hogy az oroszok elvonulása alkalmával rendetlenségek ne történjenek
E célból vegyes katonai bizottság fogja szabályozni
az oroszok által kiürített területeknek török csapatok által leendő megszállását, ugy hogy az illető
Kö z munkaügyi szab Al y rendé let.
területek legfeljebb négy óra multával már megle(Vége.)
gyenek szállva. A porta a hadi kárpótlási összegből azonnal lefizet ioo millió frankot, mihelyt az
51. §. Az igás közmunkakötelesek számára a
oroszok eltakarodnak a konstantinápoly drinápolyi mennyiben a folyam- vagy patakmedrekből előálvonalról.
lítható nem volna — a törvényhatóság kavicstele
pet bérel ki.
Kon tanlinápolyból írják a „N. Fr. Pr."-sének
52. §-*A kavicshalmoknak községenkénti kidec- 17 érői: Tegnap óta azt beszélik, hogy uj osztását a kir. építészeti hivatal eszközli, az egyéösszeesküvést födöztek fel, a melynek élén egy nenkénti kiosztást pedig a munkavezető a közs 'gi
nyugalmazott hadosztály-parancsnok fia áll. Ezen elöljáróság egyik tagjával.
összeesküvésnek is az a célja, hogy Abdul Hamid
53. § A kavicshalmok számbavételét a munmegfosztassék trónjától, és ücscse Resad effendi
emeltessék a trónra. Az összeesküvők nagyobb ré- kaidő lezártával 15 nap alatt a községi elöljárósze katona és biztosítják, hogy a rendőrség az első ság egv t igjáriak jelenlétében a kir. építészeti hí
fagásra is hatvan összeesküvőt keritett hálójába, a vatal kiküldöttje és a járási szolgabíró együttesen
kiket a fővárostól lehelő távol vidékreexpediáltak. eszközlik.
54.
A kavicshalmok köbtartalmában talált
Az oiotz sereg httcTcriuláso, mint a „P. Corr"- hiányok vagy a mennyiben a kijelöltnél gyengébb
minőségű
ka
vics lett szállítva, arii.nyiag'osn.n fc1sz«ínek jelentik, „elvben" már Savfet basa bukása
előtt szabályozva volt, mégpedig oly formán, hogy múlatván, a megfelelő napszám mint közmunkahát a balkántól défre fekvő területről az orosz csapa- rálék kezelendő. Ezen számbavételi eljárásról résztok január másodikán kezdik meg az elvonulást s letes jegyzőkönyv veendő fel, mely a számadáshoz
a burgaszi öbölben szállanak hajóra. Hogy ezen lészen melléklendő.
elvbeli megállapodás a valóságban is végre fog-e
55Egyik évről a másikra természetbeni
hajtatni, az természetesen más kérdés; az orosz közmunkanapszám át nem vihető.
„Örvendetes nagy nap
Krisztus születése,
Melyen szent István is
Eletét végezte ;
Szent János pediglen
Példáját követte.
Mi is elindulánk
Heródes nyomdokán,
Tanuljatok ti is
Ma az ő példáján.
Nem jöttünk botokkal,
Se nem fegyverekkel,
Csak kicsiny lonottas
Hajlandós vesszőkkel."
Ezután a következő kérdést intézi a versmon
dója a házi gazdához : „ügy kis tormát hoztunk,
szabadé elosztogatni?" A felelet: „Ha füttő mellett tartogatták s nem lesz erőst csípős, a magunk
hasznáért jó szívvel elhasználjuk bizony mi."
Most a jövevények előhúzzák a zeke alól a
fonottas füzvesszőket, András fogja a házi leányt
Jóska pedig a házi asszonyt s illedelmesen osztják
a hozott ajándékot a következők kíséretében: „Aprószentek ! . . . Dávid Dávid ! . . . Szabó Dávid ! . .
Csiszér Dávid ! . . . Szurok Dávid! . . . Balog Dávid ! . . . (és isten tudja még hány „Dávid". A faluban lakó minden Dávid tetszés szerint előszámláltatik.) Fris jó egészégére adja isten !"
Minden „Dávidnak" egy suppanás ad nyo natékot, Siem előtt tartva mindig azt, hogy kire méretnek az igék, mert a szerint azok nyomatékosabbak vagy kíméletesebbek, sőt több vagy kevesebb
számmal soroltatnak elé.
Az öreg anyó nem panaszolja meg a-^-Dávi.
dol.at", mig a fiatalság sokszor érzékenyen emlegeti meg. A jövevények rendre veszik a háznépét

s ugyanez igéket osztogatják el annak minden tagjának, kik viszont nem maradhatnak adósok.
Most áldomás következik. A mézelt pálinkával töltött tertályos a kis talpas pohár kíséretében és kalácsok, kolbászok, sódarok társaságában
megjelenik a festett asztal szögletén. A jövevények
felhivatnak, hogy „kerüljenek elő és üljenek le 1"
mit ezek a szokásos szerénykedő vonakodások közt
elfogadnak s rövid időre helyet foglalnak az asztal mellett derékszögben elnyúló „karos padon".
Pohár telik és pohár ürül. Minden pohár ürítésnél
sorra hangzik a következő felköszöntő áldomás :
„Az istannek legyen hála, hogy szerencsésen megadta érnünk Krisztus urunk születése napját ! Adjon isten erőt, egészséget, segedelmet, minden javaiban részt! Az isten őrizzen meg minden szerencsétlen szívbeli változástól s adjon jó emberrel
ügyet bajt I Az isten ő szent felsége tarsa meg a
barmokat is s azoknak gazdáikat is !' A székely
kiválóan vallásos nép lévén, bárminő áldomásmondásnál gyakori hivatkozás történik istenre.
A pohár rendre jár. Mellé ülnek a háziak is,
de köszöntés nélkül mm ürül meg egyszer is. E
közben az előtálalt ennivalókból is falatoznak. —
Egy-két pohár után bucsut mondnak, „jó egészséget" kívánván a "háznépének s átadják a tért a
második, harmadik, negyedik stb. jövevényeknek ;
maguk pedig folytatják utjokat a szomszédok és
ismerősök leányos házaihoz, hol mindannyi helyen
hasonló üdvözlettel jelennek meg és hasonló fogadtatásban részesülnek. A falu többi legényei különkülön társaságban ugyan igy folytatják látogatásaikat.
Reggel 7—8 órakorig tart az ideje eme látó
gatásoknak. Jaj annak a lánynak és jaj annak a
háznak, hol a korai látogatók söpretlen házat vagy
épen „tiizvilág" nélkül alvó népet találnak. E nap
kivétel'-s, melyen az ilyen helyre betolakodni 1 :m

VI fejezőt.
A közmunka
nyilvántartásáról.
56. §. A községi nyilvántartást a községi
vagy körjegyző vezeti.
57.
A 28.
b) c) d) eseteiben az illető a
községi előljárósági bizonyítvány mellékletével a
szolgabíróhoz kell hogy folyamodjék, ki által a
megadott mentesség nyilvántartás céljából a községi elöljárósággal tudatandó. »
58. § A szolgabíró minden változási esőteket
az iktatókönyvi szám bejegyzésével a nála levő
ö szeirási kimutatásba jegyzi be.
59. ij. Azon esetekben, midt°n a váltság alá
bejelentett napszám irandó le, a szolgabíró által
az okmányok, melyeknek alapján a leirás cszközlendő, az alispánhoz terjesztetnek fel, ki a leirás
vagy megtagadás iránt a szolgabíróhoz intézkedik
A leirás a megyei számv. vő által a C.) minta nyilvántartási könyvbe bevezettetik.
VII. fejezet.
A z u t v o n a l a k o s z t á l y o z á s i r ól.
öo §. Háromszékmegye or.-závos közmunkával fentartandó utvonalai csak a kö.-gazdaság tekintetéből osztályoztatnak. Azon utvonalak, melyek
a vidék forgalmán kivül még távolabbi kereskedést
is közvetitnek, „országos érdekű utvonalak" címmel, melyek inkább közvetlen a vidék szempontjából tartatnak fenn, „megyei- érdekű utvonalak"
cimmel különböztetnek meg.
61. §. Az országos érdekű utvonalak osztályába soroztainak :
a) az Aldoboly—Sepsi Szentgyörgy—Csíkmegyei ;
b) a Szemerja—Hidvég—Baróth—Udvarhely
megye a vasútállomásokra való kitérőkkel.
c) a Sepsi-Szentgyörgy—Réty—Kovászna —
Kézdi-Vásárhelyi;
d) K.-Vásárhely—Szentlélek—Kászoni.
62.
Megyei érdekű utvonalak osztályába
soroztainak:
a) a Sepsi-Szentgyörgy—Uzoni ;
b) a Kilyén—Kökösi ;
c) a Dálnok melletti államutból kitérőlog
Szentkatolnáig ;
d) a Cófalva—N.-Borosnyó—Bodzafordulói;
e) a Nyén—Bodza —Krasznai;
f) a K-Vásárhely—Torja,—Büdös—Bikszádi;
g, a Maksa—Várhegy—Cofalvai.

Vili. fejezet
Az u t s z e m é l y z é t r ő l .
63. ij. A törvényhatósági utak rendszeres kezelése és fentartásához szükséges személyzet — a
mennyiben a közmu-.ikav.'ilt'iá^, illetve utfentartisi
alap engedni fogja — a következő számban áll.tpittatik meg:
a ) 3 véglegesen alkalmazandó útmester,
b) 30 utkaparó.
Az utmesterek és utkaparók műszaki tekintetben a kir. építészeti hivatalnak alá vannak rendelve és ez irányban rendelkezése alatt állanak.
04. íj. Fentartja magának a törvényhatóság a
a jogot, hogy mig az anyagi viszonyok az uti személyzetnek a megelőző idusban megállapított lét
számbani beállítását megengedik, a munkavezetésre
illetve az utmesteri teendők végzésére a ki.-, építészeti hivatal ajánlata folytán a megyei alispán által idöszakonkint a munka tartamára szakértő egyéneket fogadtasson fel.
65. §. Az utmestereket a megyei alispán ajántartatik sem illetlennek, sem törvénytelennek, sőt
a szokás szerint éjjel is záratlan hagyni szokott
ajtókon a jövevények m-gjelenvén, az alvó népet
csípős „tormáikkal" szorgos ébredésre késztik. Ez
ellen nincs panasz, nincs fellebbezés. Örvend az,
ki csak „ezzel felejtheti" s nem képezi a csípős
gúnyok céltábláját a következő egész farsang
alatt.
Az „aprószentekezés" egyébiránt nem csak a
felnőttek privilégiuma, sőt ma már ezek néhol abba is kezdték h igyni, tért adván rá a gyermekeknek, kik annál nagyobb szorgalommal látnak utána. A gyermekek hasonlóan három-négy tagu társaságokba állva járják be a falut és jelennek meg
tetszés szerint minden híznál. Az ő vesszőjüknek
ép ugy tartozik magát alávetni az öreganyó, mint
a serdületlen leányka. Őket ép ugy meg kell kínálni kalácscsal, kolbászszal és pálinkával, mint a
legényeket. Hanem ők már sokkal élelmesebben
járnak el. A sok kínált italt és ételt meg nem ihatván és meg nem ehetvén, — az italnak korsót, az
ételnek tarisznyát hordnak magukkal s a felesleget
oda gyűjtvén, midőn elvégzik utjokat, megosztoz
kodnak a közös szerzeményen.
Nem marad „aprószentekeletlen" tehát senki
az egész faluban. Ha valamely házat az aprószentekezők ki találnának kerülni, vagy kifeledni: ez
nagy injuria volna és nagy szégyennek tartatnék.
A leányt ha kikerülné vagy fel nem keresné szeretője, az egyenlő volna az örökös elválás kes-.r
vével.
Nyolc órakor szól a harang elsőt a tjronyban. Most mindenki a templomba siet és vége van
az „aprószentekezésnek". A fonott vesszők romjai
sustorogva égnek meg a tűzön s minél - élénkebb
lángjuk van, annál sik-resebb volt aznapi szereplésük.

T, Nagy loite.

-

Ugyanazon lapnak jelentik Novibazárból, hogy
la'.ára a megyei főispán nevezi ki, az utkaparókat nak hátrányára van: akkor is ő az élő glossa.
Érti ő a paragrafusokat, ismeri a decisiókat s bele az ot*ani mufti, ki Bosznia ellen irányzott bosszú az alispán fogadja f- 1
66. i?. A kinevezett útmester hivatalát állan- van avatva a jogtudomány mélységes titkaiba. terveinek követőket keresett az albán liga novidóan megtartja ós csak is kötelességének elhanya- Igaz aztán, hogy magyarázatait s az arra tett intéz- bazári vezérei ellen is izgatott, mert nem engedgolása vagy liivataiávali visszaélés vagy szakkép- kedéseket nyomban követi ismét egy „felsőbb ren- ték meg neki a toborzást. A novibazári vezérek
feh nsége esetében az 1870. évi VIII. törvénycikk- delet," mely különösen hangsúlyozza az elöljárónek szabványai értelmében véghezvitt kereset foly- ságnál a figyelmet és a g o n d o l k o z á s t s igaz, elfogták és elküldték öt a prizrendi központi közhogy ilyenkor a „mindent tudó" erélyes fellépés- ponti bizottsághoz, mert a liga nem tür e'lenséges
tán bocsátható el.
67. tj. Az utkaparók kötelesek a rájok bizott nek lesz tanuja az elöljáróság részéről minden ha- kedéseket Ausztria-Magyarország ellen.
sonló beavatkozás ellen ; hanem hát mind ez nem
útvonalak közepe táján lakni.
0R. Az utmesterek szorosan véve csakis a tör- ér semmit . X ur nem szűnik meg tovább is a
K Ü L Ö N F É L É K .
vényhatóság által állandóan kezelt utvonalak mun- falu bölcse lenni s a praedestinatio megint csak
káit kötelesek vezetni, mindazonáltal midőn a tör- azt diktálja, hogy X ur okos ember s reá h a l l — A szegények karácsonfájíit, mint egyik kö
g
a
t
n
i
„muszáj".
vény hatóság egyes községek utvonalainak kijavízelebbi számunkb-n irtuk volt, városunk nőegylete
tására a közmunkaeróből segélyt ad, az ily segélySylvester estéjén állítja fel a városház dísztermében.
Kárhozatos
képen adott munkaerő felett a felügyeletet és mungonosz idő volt. A szélvész egész A ki egy lélekemelő, szép jelenetnek tanuja akar
kavezi tést az alispán rendeletére kötelesek vezetni.
lenni, jöjjön fel a szeretet eme kis ünnepélyére. A
ocj. § Az utkaparók minden - szakmájukba erejével zúgott s az égnek csatornái bőven öntöt- nőegylet áldásos működését mivel sem kezdhette
tartozó — utasitást az utmestertől elfogadni s azt ték az áldást. I'ár perc alatt patak folyt az utcán volna nemesebben, mint a szegények segélyezésés ludak és récék úszkáltak a félméteres vízben, az
végrehajtani kötelesek
vel. Tudomásunk szerint 28 szegény gyermek fog
70.
Az útkezelési és fentartási személyzet utca közepén. Elfe'.edém megmondani, hogy ez al- ruhában s más apró ajándékban részesülni. Tiszt.
fizetését az utmunkaváltságból kapja. Az útmester kalommal történetesen nyár volt. Az utcák, mint R é v a y Lajos ur ez alkalommal beszédet fog tarrendes évi fizetése 300 frt, 100 frt uti átalány é-? falu helyen rendesen, itt is elég nagyok és sza- tani a közönséghez és gyermekekhez. Valószínűleg
12 frt irodai illetőség. Az utkaparónak fizetése ha- bálytalanok arra, hogy egy erős zápor, a mely a egy alkalmi szavalat is lesz ez estély én, melyen
hegyekről aláomló vízzel szépen el szokott vegyüinf
vonként 1 i frtban állapittatik meg.
veszedelmes lehessen. Ezért az elöljáróság egy a városi zenekar is közreműködik. Kezdete 7 óraI X íöjozot
gátforma töltést készíttetett, mely a helyről a vi- kor leend 10 kros belépti-díj mellett. A felültizetéA köz m u n k a z á r s z á m a d á s r ó l .
zet elvezesse az Oltnak. X ur nem tudott erről seket köszönettel fogadja az egylet s hirlapiiag
71.
A munkaidő ^bezártával a kör vagy semmit. Epen a falu házán volt. A biró és jegyző nyugtázni fogja. Ezen estélyről hisszük, hogy köközségi jegyző, illetve városkapitány az általa ve- künn az urnák áldását arattatták. Csak a kisbíró zönségünk nem fog elmaradni s nem fogja megvonni magától azon gyönyörűséget, melyben a
zetett közmunka napló rovatait összegeli és a mun- pipázott a falócán s halgatta X ur okos szavait.
— Erős zápor I áradás lesz — mondja X ur I szegény gyermekek hálatelt öreme őket minden
kavezető által adott nyugtáknak (D.) minta) mel—
Ssbaj
I
véli
a
kisbíró,
ott
a
töltés,
megbizonynyal részesíteni fogja.
lékléséve! minden év notember 30 áig járási szolgabíróhoz, illetve városi polgármesterhez beküldi. ment az bennünket.
— A trónörökös vadászkalandja. Egy a cseh fő— Micsoda töltés ? förmed rá X ur.
urak által Rudolf koronaherceg tisztelet ire rende72.
A szolgabiró, illetve polgármester — a
—
Hát
zett vadászaton a fenség a vadászatban elfáradva,
községi utinunkaszámadásokat saját nyilvántartáaz ott a hegy alatt ; s elmondja a mellékutra tért s egy fatörzsre letelepedett. Mivel
sával és a munkavezető nyugtáival összehasonlítja,
netaláni hiányok helyreigazítása után a G.) minta kisbíró a részleteket is.
megéhezett, egy darab sültet húzott ki vadásztásX ur meg volt semmisülve.
szerinti járási számadást elkészíti s legfennebb a
kájából s falatozni kezdett. A közellevö cserjésből
Hát
ezt
nála
nélkül
kellett
tervezni
s
elvékövetkező év január 31 éig beterjeszti; a községi
egy parasztsuhancz lép elő s alázatos hajlongásokgezni,
ilyen
nevezetes
dolgot
?
közmunkakönyvek a szolgabiró által láttamozva,
kal tart a trónörököshöz. — „Pane princ, nc-racil
— Kisbíró uram ! vegyen maga mellé négy byste chtit kudlu ?" (Princ ur, nem kiván egy zseba munkavezetői nyugtákkal együtt a községnek
esküdtet nyomban ásókkal, kapákkal s gyerünk a kést ?) A trónörökös nevetve intett igent, mire a
visszaküldi.
suhanc egy kést húzott elő s börnadrágján fényesre
73. Az alispán a járási számadásoknak a köz- töltésre.
A kisbíró nem sokat kérdezősködött, hozzá volt törülve átnyujtá. A vadászat további folyamában a
munka váltságát tárgyazó részét a megyei szám- szokva
hogy X urnák engedelmeskedni kell. Félóra
vevőséggel átvizsgáitatja ; a számvevőség által ve- alatt künn
a töltésnél s térdig érő vizben suhanc s a trónörökös elváltak egymástól s a készetett nyilvántartással összehasonlítja és a váltsá- lubickolva, voltak
csorgatag
záporban elvégezték azt a ről is megfeledkeztek. Mikor a vadászatról hazaingot illetőleg helyesnek talált járási, illetve városi munkát, a mit a „mindent
dultak, az illető pályaudvaron egyszerre csak nagy
számadásokat a számvevőség által láttamozva a me- b o n t o t t á k a t ö l t é s t . tudó" ur rendelt: k i - mozgás támadt a fenséget váró néptömeg között.
gyei főszámadás elkészítése végett a pénztári száPersze a nagy viztől aztán, a mi erre az ut- Parasztunk volt, ki elmaradhatatlan hajlongásával
madás kivonatával együtt a kir. építészeti hivatal- cát ellepte,
még más nap sem lehetett járni s azóta közeledett a trónörökös felé, ki már el akart utazni.
nak megküldi.
egy-egy záporeső folytonos rémületbe tartja a la- „Ponizsene proszim, pane princ, rácili zapomenout
74. Í5. A kir. építészeti hivatal az alispán ál- kosságot, de hát a töltést megcsináltatni senkinek 11a mou kudlu a nedali inne ji zpátky !" (Kérem
u l átküldött járási, illetve városi számadásokból sem jut többé eszébe, mert X ur nem akarja s ez alázatosan princ ur, elfeledkezett késemről s nem
és a pénztári számadás kivonatából a kir. közle- a község praedestinalva van. (Már tetszik tudni: adta vissza.) Rudolf koronaörökös nevetve kereskedésügyi minisztériumtól kiadott minta szerint a mire.)
gélt zsebében, de biz % kést nem találta meg. Kármegyei közmunkazárszámadást elkészítve a köz*
pótlásul tekintélyes összeget nyújtott át a sulimégyűlést megelőzőleg 15 nappal a járási számadásokSokat lelietna erről az úrról beszélni, sok szép nak e szavakkal: „Végy rajta más kést." A sunál: melléklésével az alispánhoz beterjeszti. — Az dolgot lehetne az emlékezetnek megőrzés végett hanc megelégedetten távozott.
évenkint felmerülő ulfentartási és utépitési pénz- átszolgáltatni, de félek, hogy a szerkesztő még
— Kálnoky Dónes grófnak egy nagylelkű tetbeli költségekről a megyei pénztárnok által szer- ezeket sem hiszi el egy emberről, pedig hát még téről irtunk volt lapunk mult számában. A nemes
kesztett és okmányolt zárszámadás egész terjedel- ezek a kisebbekből valók. Szolgálok máskor még gróf ugyanis mint a székely mivelödési és közgazmében a tavaszi rendes közgyűlés elébe terjesz- többel is.
dasági egyesület egyik legbuzgóbb tagja és tiszte*
tendő.
Rigófalván van két tanitó és községi iskola. letbeli elnöke 1200 fi t ajándékozott az emiitett egy7j. §. A természetben leszolgált közmunkaAz egyik tanítónak régebben tisztességes hi- letnek. A központi választmány e nagylelkű hazaerőrőli zárszámadás, m .-ly a pénztári számadás ki- vatala volt : ő volt a m e st e r. Most nem tudom, fias adományért köszönetét írásban s egyszersmind
vonatainak is tartalmát magában foglalja, a köz- a tanfelügyelő kívánságára, vagy a közigazgatási küldöttségileg is kifejezni határozta. A küldöttség
gyűlés általi elfogadás után a megyei alispán ál- bizottság intézkedésére, a rektor is lehet községi Hajós János miniszt. oszt. tanácsos és az egyesütal a kir közlekedési minisztériumhoz fel terjesz- tanitó A „mesterséghez" értett, de a tanítósághoz let rendes elnöke vezetése alatt megjelenvén az
tendő.
— merem állítani — nem sokat konyít. Et tamen. „Angol királynő" szállodában a nemts gróf szálláNo de Pest ilóci szelleme megbocsát a tanfelügye- sán, Hajós igen szép beszédben festette az adomá
lőnek és a közigazgatási bizottságnak is, ha "ün- nyozó grófnak hazafiúi, az irodalom körüli sokféle
Apróságok egy község eletéből.
nepélyes fogadást tesznek, hogy a 4 elemi osztályt érdemeit s legközelebbről a székely egyesület iránt
K-Vas;iihely, 1878. dec. 24-én.
és semmi egyéb osztályt nem vé zc-tt mestert töb- annak keletkezése óta mutatott kiváló buzgóságát
A történelmi igazsághoz csak annyiban nem bé nem kívánják községi iskolába alkalmazni. s áldozatait s ezért az egyesület mély háláját felesz hü u sorok írója, a mennyiben a községet, Szállja meg őket a bünbánás lelke I Velünk pedig jezte ki a küldöttség zajos éljenzése közt. Mire ö
melyben az alább megírt dolgokról szó leszen, nem és gyermekeinkkel legyen szent Pestalóci ke- nagyméltósága megilletődve, emelkedett szavakkal
válaszolt. A mit tett a közérdekért s különösen a
nevezi meg saját nevén. Fél a nyilvánosságtól alól- gyelme.
székelységért, azt mindig hazafias készséggel szive
*
irt nagyon s azért álarc mögé rejtőzik ő is s álAz adóvégrehajtás egymást éri. Sürögnek-fo- szerint tette, ezután is kész lesz gyámolítani minköpenyegbj bujtatja azt a községet is, a melyről
egy-egy adatot a krónika számára feljegyezni ér- rognak, mert év végével pénz kell. Ágynemű : den olyan törekvést, mely a közjó előmozdítását
párna, dunna, paplan, oUjos és díjtalan képek, célozza, mit a székely-egylet is zászlójára tűzött.
demesnek talált.
k'ivéfő.íj masinák, székek, asztalok lefoglaltatnak — őszintén kívánja ezért az egyesület virágzását,
«
s elárvereztetnek a többet ígérőnek. Szomorú sors I hogy minél több jót tehessen. Ezután hosszasan
Tehát Rigófal várói van szó.
társalgott a nemes gróf a küldöttség tagjaival kü*
A mappán meg netn kapod kedves olvasóm,
Ezen kivül másnemű végrehajtásokat is ér ez a lönösen a székely érdekekről, a székely egylet tede mégis lláromszélttnegyébeti van. Alakja olyan
mint -a többi falvaké : nincs mit láss benne se künn, szegény falu. A törvényszék kiküld egy „felfüg- endőiről s másnapra ebédre is meghitta a küldött.se benn. Az a két hegy, a mely jóakaratulag öleli gesztett" végrehajtót s hogy ez jóvá tegye hibá- séget Marschalhoz, hol külön teremben patriarchámagához a falut, csak arra való, hogy nehogy ki- ját, kegyeim itlenül lellkiismereteskedik, mintha a lis székelységgel és uri bőkezűséggel vendégelte
meg a n';pes küldöttséget. Itt Kálnoky grófra mint
fussanak az emberek onnan. Mert ám sokszor sze- m a g a s z á m á r a g y ű j t e n e .
igaz hazafira, a közélet veterán bajnokára, a marelnének onnan megugrani. De minthogy a „geoEt sic norro.
gyar
irodalom s tudomány meleg keblű barátjára,
graphiai fekvés" ilyen gondviselésszerüen tartja
Simplicius.
ki karddal, tollal, észszel és szívvel küzdött a haőket, hit olt maradnak s ott halnak meg a hol
záért,
mint a székely-egylet tiszteletbeli elnökére s
születtek*
egyik főoszlopára, mint szives házigazdára Hajós,
*
L E G Ú J A B B .
Deák Farkas, Buzogány Áron és Borosnyai Pál
Rigófalván a községnek van egy mindentudó
München, dec. 24. Udvari körökben elterjedt orsz. képviselő mondottak pohárköszöntéseket szívés mindenható írástudója, a ki születésétől fogva
ből
jövő éljenek közt. A felköszöntóseket a nemes
arra van hivatva, hogy mindent lásson és halljon hirek szerint Rudolf főherceg ő fensége Mathilde gróf meghatottan viszonozta, ismételve óhajtván,
és az emberek a praedestinatio alapszabályai ér- hercegnőt, György szász herceg legidősebb leá- hogy a székely egylet a maga elébe tűzött szép
telmében arra vannak kárhoztatva, hogy ezt a nyát legközelebb eljegyzi.
és fontos feladatokat minél teljesebb mértékben
mindent látó és mindent halló falu bölcsét ötökké
Szor;ijevo, dec. 24. A „Boszn Corr." jelenti : valósithassa a közjólét s különösen a székely atyahallgassák és ugy táncoljanak, a mint ő fújja, ila
fiak érdekében ; aztán éltette az egylet vezetőit s
biróválasztás van : a „mindent látó" ott áll az aj- A taslidzai mufti, a ki a tuzlai és doboji harcok- munkás barátait. A székely nyiltszivüséggel lefolyt
tód előtt és vigyáz, nehogy kitedd addig a lábo- ban tüzelte a felkelőket, hir szerint levelet intézett lakomának késő este lett vége. (R. 1.)
dat, a mig meg nem ígérted neki, hogy az ő je egy sjerajevoi lakoshoz, melyben jelenti, hogy 40
löltjére fogsz szavazni. Ila pálinka, sör stb. árve— Karácsom vórfürdöt akartak rendezni a
rezés van, neki ott kell lenni s neve a „többet Ígé- ezer főnyi arnanta hadsereget gyűjt, melylyel Sze- gaetai gályarabok, mely gonosz tervet azonban
rajevó
ellen
fog
indulni
és
véres
boszut
áll
azon
rők" között figurái a nélkül, hogy eszeágában is
egy rab megakadályozott. Ez a rab azt közié elölvolna haszonbérbe venni valamit. Mikor egy ren- muzulmánokon, a kik Bécsben és Budapesten jár- járóival, hogy a többiek (többnyire szicíliai gályadelet érkezik „felsőbb helyről," melynek magas tak és ott hódolatukat fejezték ki a cs. és királyi rabok) pár nap óta titkos értekezéseket szoktak
stylusa a közönséges értelem előtt a világosság- kormánynak.
tartani, melyekban nem mindenkit engedtek részt-

venni Ennek folytán a bagno felügyelője a gyanús raba»k szobáit átkutatta, s késeket, tőröket és
más gyilkoló szerszámokat találtak náluk. A kihallgatáson az derült ki, hogy a rabok karácsony éjszakáján kevésbbé megbizható társakat s elöljáróikat le akarták gyilkolni s a közeli hegyekbe menekülni, hol rablóbandává szervezkedtek volna.
— A panganét. Minthogy a „Bumsztizás" számtalanszor adott alkalmat véres verekedésekre a katonák és polgárok közt, az ezred parancsnokok
szigorú rendeletben meghagyták, — hogy a legénységnek a „Bumszti-kellert," a „Stájnic-" és
„háromhuszár"-féle hirhedt helyiségeket látogatni
tilos. Az őrjárat mindhárom helyen naponkit megfordul s minap Manku Juon Kusevics-ezredbeli
közkatonát, ki egy kocsis fejét szuronyával beverte. bekísérte. Óda állitották az ezredraport elé
s az ezredes a parancsáthágás miatt örökös kaszárnyafogságra igérte, azaz: hogy mig a hadseregben szolgál, e kaszárnyából felügyelet nélkül
ki nem mehet. A dorbézolni szerető legénység ugy
segített volt magán, hogy az illető három helyiségnek uj neveket adott, a „Bumszti" a kerepesi
úttól balra fekszik, azért elnevezték Halblinkszkorcsmának, — a „három huszár" ettől jobbra
esik, elnevezték Halbreck csapszéknek, — végre
a „Stájnic" mindkettőtől hátra esik, azért „Kertájk-korcsma" nevét kapta. De az ezredes túljárt
az eszükön s napi parancsában szigorúan meghagyta, hogy a katonák ezentúl se a Halblinksz, se a
Ilalbreck, se a Kertájk helyiségeket látogatni ne
merjék.
— Karácsom meglepetés. Egy elhunyt iró özvegye él a fővárosban szegényen, elhagyottan. E
napokban annyira meg volt akadva a szegény aszszony, hogy — amit oly kegyelettel tartott idáig —
a férjéről maradt könyvtárt akarta elárusítani. Kínálgatta a könyvtárt fűnek fának 60 frtért. Akadt
is egy vevő, aki előbb 30, majd 40 frtot ígért érte
az özvegy azonban, ki nagy szorultságában sem
szívesen vált volna meg férje hagyományától, felszólította a nemzeti színház egyik tagját, hogy
nézze meg az áruba bocsátott könyvtárt: nem ér-e
az meg többet 40 frtnál ? A színész elment az özvegy szegényes lakására s nézegetni kezdte a
könyveket. Egyszer egy vékony kis füzetecske
akadt kezébe; kinyitja azt, nézi egy ideig, aztán
kitörő örömmel fordul az özvegyhez ; „Nem negyvenet, de néhány ezer forintot ér ez a könyvtár."
Az asszony elámul, nern birja megérteni, hogy épen
ez a kis fiizet emelné annyira a könyvtár becsét.
Pedig ugy volt. A KÍS füzet nem volt egyéb, mint
egy takarékpénztári betéti könyvecske ezer és
egynehány száz forintról, melyet az elhunyt férj
rakott be sok évvel ezelőtt egy helybeli takarékpénztárba s a mely most már kamatostul szép öszszegre nőtte ki magát. Az özvegynek e könyvecskéről eddig sejtelme sem volt.
— Olesó karáesoni ajándék. Két fiatal menyecske találkozik karácson estéje után az utcán. „Ugyan
mivel lepted meg férjedet, Adél?" „Ah, ne is kérdezd, tudod a pénzzel takarékoskodni^kell ; nem
vehettem semihit s a gyermekek folytonos baja,
lármája között nem is készithettem számára semmit." „De hát egyáltalán semmivel sem kedveskedtél szegénynek?" „Azaz, hát tudod, mégis, hat inggel, h.it kézelővel és hat gallérral; e'égedjék meg
ez egyszer ennyivel." — „Hiszen ez igen-igen sok,
képzelem, hogy örül majd mindennek." „Jaj, de ha

tudnád, hogyan tettem! Hat régi ingét, gallérját
és kézelőjét mosattam ki szépen, fényesen s azt
adtam elé. Tudod, hogy a férfiak nem vesznek
ilyet észre s ha megtudják is később, — szivesen
megbocsátják." Igy szedik rá a jámbor féijet azok
a furfangos fiatal menyecskék.
— A kisdedek dec. 26-án tartott bálja alkalmával felülfizetni szívesek voltak ; Tarczali Endre,
Wellenreiter Jánosné, Magyari Györgyné 2—2 frt.
Bartha József adótárnok, Matejovics Mátyás, ifjCsászár Báünt, Bodor Domokos, Rákosi Károly,
Egelmayer Adolf, Gyárfás Julcsa, Forró Ferenczné,
Benedek János 1—1 frt. Bikfalvi Ferencz 70 kr.
Rozsondai János 50 kr. Kovács Gábor, Tankó János 30—30 kr. Összes bevétel 31 frt. 90 kr. Kiadás 29 frt. 75 kr. Tiszta jövedelem 2 frt. 15 kr.
Mikor a t. felülfizetöknek köszönetet mondok, nem
mulaszthatom el tek. Császár Bálint v. polgármester urnák azon szívességéért, hogy a jótékony
célra való tekintetből a kaszinó termeit dijtalanul
átengedni méltóztatott, nyilvánosan is hálás köszönetet mondani. S.-Szentgyörgy, 1878. dec. 28-án
Nagy Olivia.gyermekkertésznő.
— Műkedvelői előadás. Ilyefalván folyó hó 26ikán az ottani ifjúsági önképzőkör előadta „Miért
nem házasodik meg a sógor ?" és „Nőgyűlölő" című egy-egy felvonásos darabot, s a kettő közt
Vörösmartynak „Ciliéi és Hunyadiak" cimü történeti drámájából Hunyadi László és Gara Mária
közti párbeszéd adatott elő. A mint lapunknak irják „az előadás igen szép közönség előtt teljesen
sikerült. Az első darabban különösen Duduc Gerő
(Daru Márton) és Petke Jula (Krisztina) helyes
felfogással és a deszkákon való otthoniasságot tanúsító könnyedséggel oldották meg szerepüket. A
párbeszéd is sikerült s Duduc Gerő, Gazda Vilma
mint a „Nőgyűlölő" szereplői szintén szép sikerrel
játsztak s Gazda Vilma könnyed játéka, szép és olvadékony éneke gyakran tapsra ragadta a közönséget."

Tisza Kálmán
miniszterelnök, Sepsi-Szentgyörgy város orsz. képviselője arcképének megszerzésére aláírás utján
adakozzunk I
Sepsi Szentgyörgy város, mely szerencsés volt
a nagy magyar államférfiúi orsz. képviselőjéül
megnyerhetni, az utókor számára örök beesü emléket nyerend e műkincsben. Emléke lesz e városnak Tisza Kálmán arcképe ; mert egyfelől a nagy
államférfiú, politikai bölcsességü, hazánk kormányát
erős karokkal vezető miniszterelnököt örökiti meg
a maga számára, másfelől nagynevű, szeretve tisztelt orsz. képviselőjét, kinek kedves emléke örökké
élni fog polgáraink szivében, épen egy székely hazai művészünk, az európahirü B a r a b á s Miklós
ecsetje adja át a késő utókor emlékezetének. A
kép a Háromszék megye termében szintén Barabás
által festett művészi kivitelű Deák Ferenc arcképe
nagyságában 500 frtért készül pár liónap alatt el.
Felhívjuk, polgártársainkat, járuljanak szives
adományaikkal ezen nemzeti kincs megszerzésére
mely örök emléke leend hazafiságunknak s büszkesége Sepsi-Szentgyörgy városnak.
Sepsi-Szentgyörgyön, 1878. dec. 28.

Császár Bálint,
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Az arcszín fiatal

üdesége!

Felülmúlhatatlan és nélkülözh.-tlen sz.ip
pannak bizonyult be és általánosan elismertetett hölgyek és urak által a kitűnő párisi DrLEJOSSE-féle

SAVON RAVISSANTE;

ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
a világon; a ki egyszer megkísértette, az soha többé nem használ más szappant.
gs^F" A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . ""ig^g
— Egy darab ára 50 kr. —
Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivai
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód-

Havissante

Dr. LEJOSSE-tóI Párisban.

Ezen világhírű bőrtisz
titó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplőknapégés,
rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztátlmság biztos eltávolítására
A RAVISSANTE az
arcszinnek feltűnően szép,
halvány rózsaszínű, bár
sonyszerü fiatal üdességet
ad, a bőrt ós kezeket vakító fehérségüvé és gyöngéddé teszi, hűsítő és fvílüditőleg hat s gyöngéd
bőrt szerez a legkésőbbi
öregségig.
Budapesten v a l ó d i m i n ő s é g b e n kapható : Török József gyógyszerész urnái királyutca 7 sz. S e p s i-S z t g y ö r g y ö n Ötves i'á!
ur gyógyszertárában.
Kgy kis eredeti üvegtok ára 2 frt 50 kr.
lígy
p
n
„ 1 frt 50 kr.
Központi szélküldési raktár: Scluvarc 1 le nrik
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 24—

polgármester.

n a g y v á l a s z t é k b a n érkeztek
és rendkívül olcsó úrban, kaphatók
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minden nyelven megjelenő f ü z e t e k r e és hírlapokra előfizetések bolti árban.

