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intézkedni s minden idegen beavatkozást, mely keserűség poharát, mint később, midőn az orosz
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népek sorában helyet akar és tud foglalni: k i - ország magatartását, mert ebben több biztosíték
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hirdet í az alkotmányt, a népképviseleti telelőa k o r - van Európa békéjére, mintha az orosz által toKülföldre egész évre
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vább is járszalagon hurcoltatná magát.
Az előfizetési pénzek a „Nemere" kiadó- mány t inauguralta tartományaira nézve.
Ha T ö r ö k - és Oroszország a megkezdendő
A konferencia, miután az orosz követeléhivatalának P o l l á k M ó r k ö n y v n y o m d á j á b a
seket békés uton ráerőszakolni a portára n e m harcban izolálva lesznek s a háború lokalizálva,
Sepsi-Szentgyörgyön küldendó'k
tudta - eredmény nélkül fog szétoszlani, s ezt minden eshetóség a mellett szól, hogy OroszorElőfizetőinket
szívesen kérjük előfizetéseiket
Oroszország
tökéletes erkölcsi veresége, vagy a szág el lógja venni Európa békéje felzavarásámegújítani, miután felesleges példányokat nem
nyoért a méltó jutalmat, s hogy az igazságtalan
háború fogja követni.
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fogja koronázni.
zódott a veszélyek között s taa a mohamedá
É s ekkor Európa megmentve lesz a n y o nok milliói inkább a halált válasszák, mintsem
Oroszország lealázó javaslataiba belenyugodjanak. mástól, mely századok óta óriási teherkép neT ö r ö k o r s z á g férfias magatartása az orosz hezül vállaira, biztosítva lesz a civilizátió, a
Sepsi-Szentgyörgy, jan. 4.
kormányt m i n d . engedékenyebbé tette s g y e n - humanismus diadala.
Oroszország óriási csalodáson ment kereszgébb alakban igyekezett a beteg embernek b e tül. A kancsuka állama, mely azt hitte, hogy a
beteg Törökországgal egyedül Szerbia képes adni — a végpusztulására készített orvosságot.
lesz elbánni — feltevésében iszonyúan csalat- Az oroaz perfid politika teljejt.hajótörést szenveA konferencia január 4-iki ülésén a porta kerekozott. A beteg einber mintegy villanyütésre u j d e t r a pÖrta férfias magatartásán — s niricá ken visszautasította a nagyhatalmak javaslatait.
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életre ébredt, győzelmei által megalázta a lázongó Szerbiát s ennek protektora Oroszorszá- lázatot s Európa g u n y k a c a j á n a k tenni ki magát mai ülésén nagy volt nz izgatottság. A pOrta végleg
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got — nem egy erkölcsi vereségben részelteté.
ultimátumot készítenek elő.
A törökök teljes győzelmét csak az euróDe ép itt a bökkenő. Oroszország hadse rge
K o n s t a n t i n á p o l y , jan. 5. Azon fenyegetés
pai diplomacia közbelépése gátolhatá meg.
csak papíron létezik, a valóságban alig 200,000 hogy az összes delegátusok elutaznak, itten többé nem'
A keleti kérdés békés kiegyenlítése céljá- ember, nincs pénze, nincs hitele, nincs élelmi- hat. A porta a garancia kérdésén kivül ( Montenegro
ból összeült a konstántinápolyi konferencia. E szer hadserege számára, nagy a hiány a hadi és Szerbia kikerekitését is visszautasítja. Álláspontja a
konferencia működéséhez Európaszerte semmi szerekben — s végül a mi leglehangolóbb az orosz status qtio ante, garanciája az alkotmány. Minthogv
az értekezlet eredménytelen, a helyzet a szélsőségig
jó eredményt' se kötöttek - - s az eredmény állapotokra: a hadseregnek semmi kedve a d c-iő feszült, a törökök fölötte harcias hangulatban vannak.
igazolta E u r ó p a véleményét.
pánszláv eszmékért ontani vérét. Beléletét a tár Az értekezlet tegnapi ülésa talán az utolsó volt.
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Az orosz fiaskó.

A keleti kérdés.

A bujdosók.
(Igaz
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Al-Ctik egyik helységében az ötvenes évek végén jómódú család élt.
Andor gazda, a család fejő, hozzávetőleg negyven éve dacára, ifjú erővel vezette kicsiny gazdasá
gát, mely hat holdnyi terjedelme mellett is elégséges
volt eltartani a családot. Mert ám Andor gazda szorgalma e kis birtok mivelése mellett a csiki nép amaz
ismert jövedelemforrására is kiterjedt: el-ellátr.gatott
a helységhez nem messze terület fenyvesre, hogy annak kikészített termékét a pénzesebb piacokra szál
litva, nevelje a gazdasági bevételt.
Ha aztán e vándorkereskedésére kiszállott, mindannyiszor szivesen várt vendég volt a háznál, mert
szokása volt feleségét, a szorgalmas Anna asszonyt és
gyerekeit: a tiz éves Pétert és a kisebb Andort holmi
apróság vásárfiával meglepni, a mi most egy virító
kezkenőből, majd egy-két gyümölcsből, vagy a fiaknak
való nyakkendő, harisnyaszij s más ilyesekböl állott,
aszerint, a mint jobb vagy gyengébb vására volt.
1859. év tavaszán jó vására volt a vándorkereskedésébő! visszatérő Andor gazdának; gyönyörtelt
szive örömsovárral számítgatta, az ut fáradalmaiban
meglankadt, rövid szarvú jószágai csendes ballagásán
nehéz vártatva telegető hosszú perceket. S hogy unalmát eltizze, a szekér derekában jó puha fekvéssel kínálkozó lomra hevert s rövid időn csendes álomba
szenderült, az úthoz szokott állatai a hosszú sort képező vonat közt hibátlan léptekkel folytatták tovább
lassú ballagásukat, s csak akkor ébredt fel utasunk
mély álmából, midőn egyik pajtása rárivall: „Talpra
komé, mert mindjárt honn leszünk l u
Az ébredő midőn széttekintett, egyszerll lakát
látá maga előtt, s alig vala idejök az elváló útitársaknak egymásnak jó éjszakát kivánni, a kapu kinyitá
iával foglalkozó serdülő Péter ezen kiáltása hangzott
közbe:

— Jön kjed, apáin uram 1 mert olyan rá" várjuk.
— Jöttem, fiam ! — felalt "Andor gazda — de
hát no 1 nincs-e itthon valami változás V
— De b'zon, majd nirsglásst kjed, csak hagyja
ide az ökrüket, hogy fogom ki.
Ez eddig hallottak eléggé meggyőzték Andor
gazdát arról, hogy nom csekély baj vau a háznál, —
annálinkább, mert kisebb fit is eközben kisirt sze
mekkel lépett ki a szerény négy szögbe vágott hajlék
küszöbén, még mindig szepegve, fuldokolva, ugyany
nyira, hogy alig tudá az apa kérdezködésére elrebegni:
— Hogy ne es sírnék, hiszen édes anyó azt
mondotta, hogy meghal s nekünk más anyánk lesz.
Ennyi elég volt. Audor gazda szive elfogult.
Öiszeszedé uti batyuját B némi utasítás után, melyet
a fáradt marhákkal foglalkozó Péterhez intézett, belépett kínos fájdalmában nyögdelő nejéhez, akit valóban nagyon betegen ta ált. Első gondja vala, miután
a nagymérvű betegség aggályos jelenségéről meggyő
ződött, papéri küldeni. Alig lett bevégezve a kenet
kiszolgáltatása, az összegyülekezett szomszédok s rokonok sajnálkozó sobajtozásai közt a jó Anna asszony
kimúlt s Andor gazda özvegyen, gyermeket pedig árván maradtak.
Néhány bét eltelt e szomorú esemény után s
Andor gazda nyomorúságos házi bajai egyre halmozódtak, melyek azon gondolatra ragadták, hogy jó
lenne megházasodni, mert hisz a mint mondani szokta:
— Asszony nélkül bajos az élet; ha én dolgom
után látok, ki viszi a gyermekek gondját ? szegények!
mind es elrongyosodnak.
Csak az volt a kérdés: ki legyen az a szerencsés
nő, a ki az anya gondját s a ház ügyét, mint jó gon
dos asszony végezze ? E kérdés nem egy nyugtalan
percet okozott a bus özvegynek. Gyakran mély gondokba merült. Terveket Bzött, alkotott s ismét meg
ismét lemondott azokról. Nem vala képes magáuak
való nőt fedezni fel ismerői közt kiben megbízhassák.
De segített a keresztényi jóakarat.
Midőn aggodalmát egyik s másik bizalmas em
berének panaszolná s eszerint házasuló szándéka kitudódott, akadt úgynevezett „szerző" elég, kik közül
egyiknek X. faluban volt egy jó erkölcsű özvegy

komaaszonya ; a másiknak Y.-ban jámbor, kegyes sógornéja ; a harmadiknak Z.-ben ángya, s ki tudná mind
elősorolni, még hol s mily kitűnő erényekkel ékeskedő
feleségnek való.
Elég a, hogy Andor gazda a.c ö „régi jó felesége" halála után három hóval (mert ám ennyi gyáizidöt kitartani csak illendő dolog) ismét férj lett, vitt
a házhoz egy élénk, pozsgás menyecskét.
Az uj asszony — nem kellett sok idő hozíá —
otthon érezte magát. Amúgy rendezgetett, tisztogatott
s gyakran mondogatta :
— Majd megélünk, mert van két közünk.
Nem volt som férjuek, sem a gyermekeknek megállása, heayélni nem volt szabad senkinek. S mily
nagy lehetett az öröme, midőn tapasztalá, hogy kiadott rendeletei a legparányibb ellenmondás nélkül
mennek teljesedésbe.
No feledjük el, hogy Anna asszony, Andor gaz
da elébbi felesége akár mint gazdasszony, akár min
anya és feleség, ritkitá párját. A szűkös jövedelem,'
melyet néhány hold szántó s a fenyünemüvel folytatott csekély üzlet behozott, elég volt, hogy a ház
szükségeit fedezze, annál inkább, m3rt a takarékos
asszony ezt saját iparával : szövés, fonással s ültetvényei és házi majorságai érték3sitásével netn csekély
mértékben emelé. S ha Andor gazda a vásárból megjött, otthon mindeut és mindig rendben talált. Az a
kölcsönös aprólékos kedvezés emellett, melylyel férj
és feleség egymást megnyerni törekedtek, nem hibázta
el hatását. Andor gazda vásárfiáit Anna asszony a
vele való megelégedés és elismerés jeleinek tekinté;
a nő Ízletes asztalai pedig, melyekkel szerotett vendégét várta, a szeplőtlen szerelem édes örömével fűszerezve, a férjet teljes meghódolásra bírták. S mondjuk-e,
hogy a jó példa a báz apróbb tagjaira is hatott ? Feltétlen gyermeki szeretet és engedelmesség azon édes
gyöngédségo ömlött el Péter és Andor egész jellemén,
mely a szülők iránti határtalan bizalom jellegét is magán bordá.
Ez volt kútforrása a mostoha iráuti engedelmességnek, s majd az árvák szomorú sorsának.
De hogy beszéljenek a tények.
Az édes anyjokat vesztett árvák mostohájok pa-

Savfet basa felolvasta az értekezlet csütörtöki
ülésén az exposét, mely a porta által tett javaslatok
indokolását tartalmazza, s azon kifogásokat egyenként
indokolja, melyeket a törökök a értekezlet utolsó
ülésén emeltek a hatalmak javaslatai ellen. Az indokok azt fejtegetik, hogy a meghatalmazottak követelései Törökország területi épségét és függetlerségét
sértik, különösen azáltal, hogy . a fellázadt tartományokban keresztény helytartókat kívánnak.
A hatalmak képviselői, mint egy konstantinápolyi sürgöny jelenti, szakadatlanul tanácskoznak és
egyúttal készülnek az elutazásra. Salisbury január 11.
utazik el, Ignatiew alkalmasint már 8-án elutazott.
Egy nándorfehérvári sürgöny megerősíti, hogy a
diplomáciái tárgyalások végökhiiz közelednek. — Azt
távirják ugyanis, hogy az összes ott levő orosz katonák Kladovába és Negotinba rendeltettek. Nikita, Ignatiewtöl táviratot kapott, mely azt mondja, hogy a
helyzet Konstantinápolyban .olyan, hogy Oroszország
valószínűleg katonai akcióba lesz kénytelen lépni.
Csupán egy berlini tudósító reménykedik még,
hogy a katasztrófa nem fog rögtön bekövetkezni, s ha
Ignatiew ultimátumot ad is át a portának, a hatalmak
még ujabb közvetítést fognak megkísérteni, — „anélkül
azonban, hogy ezzel egyebet céloznának, mint saját
lelkiismeretök megnyugtatását".

Háromszók megye közigazgatási bizottságának jan. 4-én tartott ülése.
Főispán Szentiványi Gyula az ülést megnyitván,
olvastatott a mult ülés jegyzőkönyve s hitelesíttetett.
A jegyzőkönyv olvasása CBaknem egy egész órát
vett igénybe B azért közhelyesléssel találkozott alispán
Forró Ferenc azon gyakorlati indítványa, hogy jö
vőben a közülés küldjön ki egy hitelesítő bizottságot.
Első volt alispán Forró Ferenc, ki egy kimerítő
jelentést olvasott fel a megyei közigazgatás állapotáról.
Hogy milyen volt ez a jelentés, arról csak annyit kell
említeni, hogy a megye termében kotr értJjForró Forenc állította össze. Ennyi elég erről.
Az alispán előadásával egyúttal több magán feleket érdeklő ügydarabok is nyertek elintézést.
Szóba jött ez alkalommal a kihágásos azon ügyek
fölötti bíráskodás, melyet a királyi törvényszékek szervezetéig a közigazgatási hatóságok gyakoroltak az
ujabbi időben, pedig a járásbíróságok lennének hivatva gyakorolni, de gyakorolják azt a szolgabirák is,
a szerint van : a ki hol adja bo panaszát, ott kap ítéletet, mely azután másod s harmadfokú elintézést is
nyer, de megtörtént már az is, hogy a megsértett fél
beadta panaszát a szolgabírónál, a ki ítéletében nem
felelt meg a panaszló várakozásának, egyet gendolt s
beadta panaszát a kir. járásbíróságnál, a hol panasz
alatti hasztalan allegálta azt, hogy ez Ugy már végmegoldást nyert a szolgabíró előtt, a járásbiró figyelembe nem vette — mert nem is vehette — a szolgabirói intézkedést, hanem eljárt s itélt illetékessége
körében.
Az ily abnormis állapotot megszüntetendő, a
közigazgatási
bizottság felír a belügyi minisztériumhoz.
Főjegyző Horváth László a földmivelés-, iparés kereskedelemügyi minisztériumnak egy rendeletét
mutatja be, melybeu a nem kincstári postahivatalok
is feljogosittatnak a levelek s egyáltalában postaküldemények kézbesítése könil bizonyos dijakat szedni.
Ezen rendelet lényegében azt tartalmazza, hogy
a posta székhelyén lakók megkívánhatják, hogy a
postahivatal nekik külön fiókot nyisson a miért aztán
havonként 50 krt fizetni köteleztetnek ; a kik pedig
külön fiókot nem nyittatnak, azoknak leveleit stb. kül.
rancsai feltétlen engedelmességgel való teljesítése mellett nem egy könnyen felejtették azokat a boldog
gyermekórákat, melyeket Anna asszony szerzett „porontyaidnak. Akár malacai, akár baromfiai hiv őrzéséért mindig némi aprólékos kodvezésekkel lepte meg.
Iskolába is járatta őket, s vagy kedvök ezerinti élelmet
tsrisnyált nekiek, vagy cifra tarisnyát varrt és abba
piros könyvet vett a jó tanulásért.
EB most az árvákra szomorú sors várt.
Andor gazda a csíki nép szokása szerint a tavasz
nyiltán kiköltözködött a fenyvesre, melynek még ma
is gazdag produktuma kereskedési cikke nemcsak
Háromszék és Brassó vidékéig a csíki népnek, hanem
Oláhonban egész Bukurestig. Az tízlet télen nyáron
folyván, az asszony-népnek jut a haztartás egész gondja.
Így volt ez az Audor gazda házánál is. Péter és a
kisebb Andor házi nevelése és a gazdaság egész terhe
az uj asszony gondja volt, midőn férje a fényük árnyas lombjai alá kiköltözködött. De távozásával mindinkább közelegni látszott a vész, mely sötét tornyosulásával beárnyékolá a Széles Andorék házát
A gonosz mostoha a gyermekeket éheztette, ár
tstlan gyermek örömeikért szidta, verte és üldözte.
Történt azonban, hogy Andor gazda erdei dolgaiból hazalátott egy kis sz Ulitmánynyal s egyszersmind megfogyatkozott élelmi tárát valamicske tarisnyába valóval látta el. Otthon létében gyermekei kifogyhatatlanok valának a panaszban. S apai szivének
mély fájdalmával, mégis szelíd dorgáló szavakkal inté
nejét, hogy legyen több gondja az árvákra.
Nosza, ennél több se kellett. Alig várta a felforrott nő, hogy férje távozzék; a méregtől pattogzó
keble aknájának szabad kitörést engedve, vallatta a
delinqueuseket: melyik mert árulkodni ellene? S
mert vallani, egyik se akart, kegyetlen ütlegekbeni
alkalmazá a házi investigatiót.
(Vége következik.)

deményeit a postamester tartozik kézbesittetni bizonyos
dijak mellett.
Ezen rendeletből a postamesterek azt magyarázták ki, hogy már most miuden helybeli lakos vagy
tartson fiókot, vagy. ha nem, hát fizesse a kézbesítési
illetékeket; arról pédig, hogy valaki, mint eddig volt,
önmaga minden dij nélkül a maga levelét elhozza,
Vagy elhozassa, még hallani sem akarnak.
Nem lehet azt feltételezni, hogy a kormány, —
mely rendeletének bevezetésében mondja, hogy visszaéléseket akar megszüntetni — épen önmaga szolgáltatna alkalmat visszaélésekre, vagy hogy ily kis
városban s egyáltalában faluhelyeken a közönséget
ennyire terhelni kívánta volna.
A közigazgatási bizottság ez ügyben feliratot határozott a kereskedelemügyi minisztériumhoz.
Ezután Antal Zsigmond árvaszéki elnök mutatja
be jelentését. Meglátszott rajta, hogy Bzakember állította ösBze ; ebben bű képét látjuk a megye árvaügyi
állapotának s kezelésének.
Nem minden érdek nélküli az ez előadás után
hozott határozat, hogy a közigazgatási bizottság a megyében levő rendezett tanácsú városok árvaügyi kezelésének teljes mibenlétéről akau magának meggyőződést szerezni, s e célból bizottságokat is küldött ki
az árvaszéki elnök vezetése alatt.
Ezen határozat a maga egészében foganatosítva,
— a min kételkedni nem lehet — háládatos eredményt
van hivatva felmutatni.
Tiszti ügyész Kökösi Endre a közelebbről megvizsgált állami fő- s fiók börtönökről teBzen jelentést.;
tudomásul vétetett.
Ezután a bizottság egy kötelességét vélte teljesíteni, s ugyan jól totte, mert feliratot határozott az
igazságügyi miniszterhez, felhiva figyelmét a nagyszámú
telekkönyvi hátrálékokra és kérte továbbá, hogy a
közhelyek szabályozását illetőleg is talán ideje lenne
már a viszonyoknak megfelelő intézkedéseket tenni.
Kár, hogy a bizottság figyelmét kikerülte Veres
Gyula felszólalása a királyi .végrehajtók eljárására
vonatkozólag. Itt már nyílt volna tér beszélni és irni.
No de vigasztaljuk magunkat, hogy a mi halad, nem
marad.
Következett a királyi adófelügyelő előadása. Érdemes volt meghallgatni, s valójában bámulni lehet,
hogy, hogy volt képes ily rövid idö alatt adóügyi állapotainkról magának oly alapos ismeretet szerezni.
Teljes szakismerettel összeállított, logikai következetességgel folyó adatokkal támogatott jelentése nagy
figyelmet gerjesztett.
Szabatos előadása, határozott véleményezése megkönnyíti a tanácskozást s azt is tekintetbe vesszük,
hogy ez ember mennyit és mit dolgozik, azt sem tudja
az, ember, hogy bámirtjn, vagy sajnálja; de az elnöklő
főispán ö méltósága buzgó, önfeláldozó tevékenységét
ki is emelte, s méltóan. Sok ilyen liivatslnokot a kor
mánynak !
Tanfelügyelő Vájna Sándor úrtól correctebb elő
terjesztést vártunk. Figyelmeztetnünk kell tanfelügyelő
urat, hogy érzékenykedésnek, midőn a hiányok jóakaratulag feltüntettetnek — nincs helye.
A bizottság utasította tanfelügyelő urat, ho*y
jövőre a szorosan vett irodai teendőkön kivül fordítson gondot az iskola-látogatásokra is.
A mérnök Székely Üéues és főorvos Wissiák
Antal jelentéseikben a bizottsági ülés tárgyai ki lettek merítve.
Az elnök a gyűlést délután 2 órakor bezárja.
a+b.

A „Petőfi-társaság" első közgyűlése.
Minden év kezdetén az irodalom megmérhetlen
tengerében kisebb nagyobb forrongás támad; uj, eddig
ismeretlen elemek keverednek a régiek közé; itt egy
uj hal üti fel fejét, amott egy éltesebb merül alá,
hogy többé fel se jöjjön a tenger felszínére.
Ily forrongás tolt és van most is. Uj hírlapok,
folyóiratok indulnak a rögös útra, hogy elérhessenek
a közönség tetszének s méltánylásának igért földére,
mig egy-egy, talán épen jó, hasznos lap halálát jelenti
ki, — nem élhetvén tovább az anyagi elhagyatottság miatt.
Természetes, hogy az ujdonszültek között van
sok gyenge, erőtlen, de van sok életrevaló, méltánylásra méltó is. Most ez utóbbiak közül CBak egyet
ismertetek s ez a jPetőfi-társaság lapja*.
Az 1876. óv utolsó felében hazánk s különösen
fővárosunk mintegy 50, részint jól ismert, részint félig
ismeretlen, de tehetséges irója összeállt s alakított egy
szépirodalmi társulatot „ P e t ő f i - t á r s a s á g " cím alatt.
Hogy mi ezen társaság célja, alább lesz szerencsém
megismertetni.
Legelső működését a „Petőfi-társaság" azzal kezdette meg, hogy egy hírlapot indított meg, mely szépirodalmi, művészeti s társadalmi heti közlöny, s legelső közgyűlését 1877. január 1 én tartotta a magy .tud.
akadémia dísztermében.
Közönség igen ssép számmal jelent meg, a mi
azt mutatja, bogy van a magyarnak kedve és fogékonysága a szépet élvezni és pártolni ; csak egy baja
van : nincsen elég pénze.
A közgyűlés első tárgyát s a „Petőfi-társaság
lapjának" első cikkét képezto Jókai Mórnak, mint a
társaság elnökének megnyitó beszéde. Elmondja ebben
Jókai, hogy nem akar a „Petőfi-társaság" a már rég
óta meglevő s szép sikereket kivívott „Kisialudy-társasággal versenyre kelni, sem azzal ellentétet képezni.
Mert nem célja „a magyar szépirodalmat a maga önkényt fejlődött korszakában egy társulat keretébe
gyűjtve felmutatni". Sem nem igyekszik a hazai és

külföldi jobb termékek kiadásával a közönség pártolását ébren tartani. A magy. tud. akadémia majma
sem lesz. Sem Petőfi nevét cégérül nem használja,
sem az ő dicsőségének szétszaggatott darabjaival nem
kérkedik. Petőfi koszorújához nem rak leveleket, mert
nincs arra szükség; de cl sem vesz belőle semmit,
hogy magát ékesítse v e l e .
Petőfi nem volt semmi kitüntetést osztó társaság
tagja, de a „társulás" eszméje iránt nem volt idegen.
Büszke volt a nagyok iránt, de barátait, pályatársait
szerette. 0 1845. végén 9 pályatársával megalakitá a
„tizek társaságát", melynok elnöke ő volt, s tagjai :
Pákh, Jókai, Pálfy, Tompa, Kerényi, Obernyik, Bércy,
Lisznjai és Degré. Célja volt e társulatnak: a szépirodalmat, mint életpályát emancipálni s önállásra
juttatni.
Ugyanez a célja a mostani „Petőfi-társaságnak.
De akkor nem volt szükség a társulásra. A szerkesztők, kiadók készséggel kínálkoztak minden eredeti magyar müvet kiadni. Akkor e nélkül is megolt
az iró. S e mellé még a politikai irodalom nagyon
csekély mérvben műveltetett. Még akkor nem kötöttünk ki a „parlamenti felelős kormány" partján. Az
ifjú tehetségek nem fullasztották magukat a politikai
harcok, pártközdelmek s clubbok életéuek Írásába.
Akkor válogatni lehetett a Musákban.
Most hírlapirodalmunk roppant kiterjedtségében
hány tehetség tűnik el. A kiadók és közönség a hírlapok, nspi sajtó által lévén elfoglalva, mondhatni
semmit sem áldoznak a magyar költészet emelésére.
A hirlapok kénytelenek fordított müveket közleni,
mert azokat ingyen vagy kevés pénzen kaphatják.
Ezért a kiadók kénytelenek a hazai müveket néha
harmadrész áron adni el s ujak kiadására pedig alig
vállalkoznak. Ezenkívül a fiatal tehetség, hogy megélhessen, kénytelen a hirlapok katonájává lenni, holott
talán itt nyert szakmája ellenkezik hajlamaival. A
folytonos egyöntetű gépias munka elöli phantasiáját,
magasiÖptű gondolatait, stylját lapossá, tollát tompává teszi.
Ha igy haladunk tovább utoljára kivész szépliteraturánk s ezzel együtt a kritika.
Ezen segitni kell. S ezen akar segitni a iPetőfitársaság".
*
Nem akarja Petőfit a sírból feltámasztani. Nem
is lenne rá képen. A miért ő egykor' lelkesült és küzdött, már megvan. Nem szűkség már, hogy a költő
annak elnyerésére buzdítsa a nemzetet.
Petőfi felébrcszthetlen.
Do az eazme, az irány, melyet ő megállapított,
életben tartandó.
Társulatuuk nem kizárólagos, részt vehet benne
mindenki, ki arra igényt tarthat.
Nem bámuljuk egymást, mint a „clique-Bzövetségek" tagjai s a pajtáskodók. Nem tömjénezünk senkinek. Egymás müveit jóakararulag bírálgatjuk s buzdítjuk egymást a munkálkodásra, tevékenységre.
Igy tett Petőfi is.
Ezenkivül kedves kötelességünknek tartjuk a
Petőfire vonatkozó adatok s az utána maradt ereklyék
szorgalmas összegyűjtését s Pelöfi ismertetését.
Ez célja a „Petőfi-társaság"-nak s cz Jókai szép
beszédének rövid vázlata.
A többi tárgyait képezték a gyűlésnek :
Szász Gerő „Az ideál" cimü költeményének elszavalása szerző által; „Az özvegy férje", elbeszélés
Balázs S.-tól (a .Petőfi-társaság" lapjának társszerkesztője); Szabados J. költeménye „Petőfiről"; Ábrányi E.
verse „A zászló". A közgyűlés még másik tárgyát s
a hetilap tárcáját képezto Pulszky Ferencnek „Petőli
és a kritika a negyvenes években" cimü munkája. —
Végre Paulay Ede olvasta fel Kertbeny Károly „Petőfi
és budapesti barátai" cimü ismertetését, mely Petői
társadalmi életére vet világot.
Itt nincs terünk, hogy ezen müvekről külön-külön szólhassunk; elég csak annyi, hogy mindeniknek
irója egy-egy tehetség s mindenik szépen, gyönyörködtetőn hat a lélekre, kedélyre s oktatja és kielégíti
az észt.
Előfizetési ár a „Petőfi-társaság lapjára" egész
évre 10 forint, félévre 5 frt, évnegyedre 2 trt 50 kr,
mely legcélszerűbben postai utalvány mellett a kiadókhoz Weiszmann testvérekhez küldendő (V. kcr. nádorutca, Budapest).
Budapest, 1877. jan. 2.
Aliquis.
Budapest, jan. 4.
Az Abdul Iverímnek viendő diszkard ma és tegnap volt kitéve a nemzeti szálloda egyik termében
közszemlére. Múltkori tudositásom a kard külsejét
illetőleg — a lapok nyomáu indulván — hamis volt.
Most azonban, magam is látván azt, hü leírását adhatom annak. A penge valódi damaszk, .oly erős, hogy
a legnagyobb erőver'sújtottak vele acél rudakra, s a
legkisebb csorbulás sem látszik rajta. Felső részén —
mindjárt az elefántcsont markolaton alul BZÜZ Máriának
mint Magyarhon védasszonyának képe van beedz/e.
Ennek megfelelőleg a túlsó oldalon a török és magyar cimer, s két a Dunán át egymást szorító kéz. A
kard hátára ez van edzve : „Abdul Kerimnek, a djunisi győzőnek a magyar ifjúság." A hüvely sötétvörös
bársony, külső oldalán II. Rákócy Ferenc, Rákócy
György és Bethlen Gábor képeivel, masszív aranyból
verve. A hüvely alsó része masszív ezüst, külső felén
egy török és egy magyar férfival, amint kezet fognak,
belső részén pedig a török és magyar hadi jelvényekkel. Gyönyörű munka, s dicséretére válik Paholek
kardkéazitőnek.
A vánkost, melyen a kardot átfogják nyújtani
Izsó Miklósné a szobrász özvegye készité, s vele már
a szegedi kiállításon is érmet nyert.

Majd itt is mint mindenütt a tulhatalomra jutás
>
után zsarnokság következett be. Emberek, kik látták,
tudlák, hogy a szellemi erő: a műveltség hatalmassá
tesz, 8 kiket épen a miveltség tett hatalmassá, azou
voltak, hogy biztosithassák magoknak a hatalmat, s
hogy vele vissza élni, azt tulélvezni tudják, igyokezA Diliveltség hatalmassá tesz.
tek az erőt másoktól elvonni, mentől nagyobb sötétségbe tartva azokat.
— Elmefuttatás. —
Es ismét vájjon ki töri meg önkényüket?
Marosszékitől.
Talán egy anyagi erőben gazdag király fegyver
(Vége)
hatalommal ? Nem egyszerű celláoau lakott pap L u
Hittea volna e? Hinned kelle ha láttad a haza t b e r ós kortársai majd utódai és pedig a szellemi
szeretet gyújtotta lelkesedés arcukon játszó pirját, me- erő a m ü v o l t s é g h a t a l m á v a l .
lyet céljuk s feladatuk, egy magasztos eszme átérzése
Majd az uj-kor kezdetén — midőn a nép ismét
— értése okoz; mondják, hogy csupán a katonának tipró, elnyomni akaró lábakkal igáztatott le, a francia
nevelés okozza ozt, miért harcba szállva halálra kész forradalom s majd a nemes és paraszt közti jogtalan
. . . s bár igaz, hogy a neveíís által sokra képesitte- különbség, mely az el*öt úrrá, a másikat örök rabtllnk, ele a merész állítást egészben elfogadni sob' sem szolgává tenni kiváuta, az l84S-iki mozgalmak által
volnánk hajlandók; mi hisszük, hogy felvett példánk- ellensúlyozva, megsemmisítve lön.
nál maradva — Athén felfogta, átértette a helyzetet,
S ma — a jelen korra térve át — istennek hála
midőn a persa tízszerte nagyobb sereggel szembe szál- a születés, ez előbb önhiba nélkül is gátló ok hatalma
lott; hallgassuk m^g ide vonatkozólag egy történet megszűnt s nincs azon jogszerűtlen való, hogy mert
iró véleményét: „Mit tehet egy nép, melynek keblét „n e m e s"-nek született, ha érdemli, hanem, övé a
a honszerelem szabadság és becsületérzés dagasztja" hatalom és semmi, vagy alig érezhető teher és mert
(igy tehát miveltséggel bir^ megmutatták a görögök a „ p a r a s z t " minden teher vállára nehezedik, anélkül
persák elleni küzdelmükben. Az összes világtörténet- azonban, hogy a jutalmat, az eredményt ő éldelhetné.
ben nincs feljegyezve csata, mely magasabb lelkese- Neki munkálnia kellett, s a nemesnek éldelni azt.
déssel, nagyobb dicsőséggel vívatott volna, mint a gö- Szép igazság II az embert barommá aljasitani.
rögöké az óriási persa hatalom ellen, s melynek kiE barbár állapotnak istennek hála vége van s ma
meneteléhez oly fontos következmények lettek volna nem azt nézzük — kbéve a kiveendök, istennek hála
kötve, mint ehez. Ha a persa győz, a görög miveltség kevés minoritását, s egy pár grófhatnám polgári konmár első fejlésében semmivé leendett és a szabad al- teBzkét, hogy gróf-e? vagy báró? nagysás? vagy tekotmányok előképei eltünendettek a föld színéről, mi- kintetes? u r vagy n e m u r ? hanem szellemi ereje,
előtt a világot jó vagy rosz eredményükről meggyőz- m i v e l t s é g e q u i d v a l e a t ? ! és ha valaki, mert
hették volna. Más részről pedig, ha a persa háború csőcscléken fejül állóknak érezzünk magunkat, arisznem támadt, mely a viszálkodó görögöket (a mivelt- lokrátának nevez, demokrát érzelmeink dacára: mi nem
ség hatalma folytán) egyesülésre birta, bennük az ön- ütközünk meg rajta és elfogadjuk, ha helyes értelemérzetet felébresztette s minden erejöket kifejtette, ta- ben veszi: mi nem születésére nézzük, hanem miveltlán soha be nem töltették volna a dicsőség ösvényét, ségére s az elsőt utolsó nélkül ép oly kevésbbé veszmelyre hivatva valának stb."
szük figyelembe, mint a mennyire becsüljük utolsót
Mi azon véleményben vagyunk, hogy Athén fel- az első nélkül, vagy a keltőt egyesítve is.
fogta, átérezte miveltségénél fogva a helyzetet, és enA porosz-osztrák háborúkor ismét a jelen korról
nek lőn eredménye a Kr. ez. e. 490 bon Bzept. 29-én szólva, mert a poroszok okosabbak voltak az ellenMarathonnál nyert fényes győzedelem a t í z s z e r t e félnél, mert „gyutüs" fegyvereket találtak fel, mert
n a g y o b b persa seregen, melyben Miltíades örök mivelt nép lévén, tudta m i é r t harcol: g y ő z ö t t ,
nevet vívott ki magának, talán még inkább lehetne a pedig az ellenfél számra túlhaladta, de mert itt nem
spártaiakról — ha hibásan is föltenni, hogy nem a volt miért harcolni, mert az uralkodóval még ki nem
szabadságszeretet, hanem a katonának nevelés B Z ü l t e békített magyarok inkább ohajtották saját táboruk
elszántságukat; de ezt is mi csak ugy fogadjuk el, megveretését, mert a más ügyeért lelkesülni nem tudhogy lehet, miszerint a hazát szeretni, érette lelke- tak, nem akartak: ők is győztek, céljukat elérték, a
sedni, ha kell meghalni is tudni, a nevelés által tanul- tábor megveretett, a miveltség adta hatalmasság által.
ták meg, de hogy hazaszeretetök ne lett volna, és
A jelenkor is igazolja, hogy a miveltség hatalcsupán mint katonák azt se tudva m i é r t h a r c o l v a massá tesz, s nincs miért tovább fűznünk elme futtanéztek volna szembe a halállal: ezt teljességgel nem tásunkat, több példát keresnünk annak igazolására,
fogadjuk el; avagy igy halt-e L e o n i d i s a spártai mert a mai korban, melyben egy s u e z i csatornát
bős 480 ban a thermopylei szorosnál egész csapatá- tudnak tervezni és létesíteni s a világrészeket összeval az utolsó emberig r „ez esetben Leonidás tette kötni, melyben megkötik a villámot, meg a tüzet, a
nein balgaság lett volna-e?!" mig ily nagyszerű felál- viz romboló erejét, s melyben az eddig mesésen eldozás, bár mit ítéljenek is felette, nagyobb hatású volt, ferdített természeti igazságokat a természet törvényeiroint egy nagy sereg által vívott féyneS győzelem, mi- ből — melyek felett, vagy melyekben a m i n d e n vel a görögöket magas ö n é r z e t r e ébresztette, a h a t ó á l l , kiismerni tudja, melyben a realismust tepersáknak pedig megmutatta, mernyi hősiesség van kintjük főelvül, a gőz erejével utazhatunk, a villanyt
egy nép lelkesülésében, s mennyível többet tehet az levelezésre használjuk, s pár perc alatt, az ezer mérterkölcsi erő a lelketlen nagy tömegnél.
földnyi távolból villám gyorsasággal tudósítást nyerheNem tartjuk tárgyunk keretébe tartozónak a sza• tünk s küldhetünk; mikor a cséplő-, az arató , varró
badságszeretet Bzent érzelme körfl elmélkedni Ia fen- és hány meg hány gépek által az eddig sok időt kítebbit is csak azon áliittás, hogy a görögöknek nem vánó munka csnk pár percig tarlóvá lett, látva a mivolt szabadság és honszeretetük, el nem fogadása mi- veltség állal nyert hatalmat, ki merne tagadni vagy
att kockáztattuk egy kifejezett nézettel szemben) de kétkedni abban, hogy „a m ű v e l t s é g h a t a l m a s kérdjük a költővel: Hol az ember, ki magát a föld s á t e s z ! ! "
minden országainak szentelni akarván, egyaránt forró
Az ö s-, az ó-, a k ö z é p-, az uj-, & j e l e n k o szenvedelmet hordozhatott volna irántok keblében?! r o n keresztül kivántuk kisérni tárgyunkat, mindenik
Leonidás c s a k e g y Spártáért, Regulus c s « k e g y korban egy-egy kiválóbb példát keresve, a nélkül,
Kómáért halhatott meg stb.
hogy azok összefüggésben lennének, és lépten-nyomon
De nemcsak itt a háborúban látszott a görögö- észlelhettük a haladást, a műveltség által elért hatalkön a miveltség hatalma, mert Görögország a költé- mat s láttuk, hogy mig a miveltség, a szellemi erő,
szet, festészet, szobrászat, építészet stb. szellemi téren az erkölcs ragyogott fent, addig a hatalom is meg volt,
fejlett csiiákat annyira vitte, hogy nemetak mi haj- de az lankadván „Róma ledül s rabigábti görnyed! !"
lunk bámulattal ezek előtt meg, de ezredévek multáAz óhajjal zárjuk be tárgyunk körül tett — de
val is méltánylattal, elismeréssel keli róla az akkori azt ki nem merítő — elmélkedésünket, elmefuttatákornak megemlékezuie. —
sunkat, vajh' ne lenne messze a kor, melyben általáVagy nézzük-e a rómaikat? Nem azt látjuk-e is- nosau elmondhatnók ama bölcs mondat megfordításámételten bebizonyítva, miről szólani szándékunk.
nak igazságát is, melyben ép ugy állana az, bogy
Egy Róma, mert népe mivelt, szellemi erőtelt, hatal- tudni illik: A h a t a l m a s o k : m i v e l t e k ! mint a
mat nyer, s számra, jólétre, materialis erőre nézve dú- hogy áll amaz; s ha nincs is még elérve, hogy minsabb, népesebb részeket hódit, csatol magához és igy denki a ki hatalmas müveit ember is, de nincs messze
szellemi ereje, miveltsége által hatalmassá lesz. '
a kor, melyben ugy leend, ezt megérnünk reményünk
Hatalmassá . . . később azonban a szellemiség, lehet ! [
erkölcsiség, miveltség terén iankadni, satnyulni kezd,
s bár az anyagi erő maradt mi volt, a régi, a sasok
szárnyai ép ugy erősek, a kardok hatalmasak, de mert
A torok-diphtheritis.
a Bzellemi erö megbomlott, az előbb erős alkotmány
Dr. Torday Ferenc gyermekgyógyásztél Budapesten.
inogni kezdett, inogni s végre összedűlt.
(Vége.)
*
S ki volt, a ki ily erővel szembe fellépni merész
volt?? Egy szegény, jászolba született zsidó ember,
Valamint a többi ragályozási betegségek, ugy a
kit mind Bzülelése, mind származása miatt, s később diphterítis is szórványosan, vagyis egyes esetekben
a hatalmasak közvéleményét magára zúdítva: nem mindig előfordul, időről időre azonban nagyobb Bzárameréazlenél ily hatalom erejét ellensúlyozni tudni: és ínal u. m. járvány alakjában lép fel' Ugyanis a diphime a koldusokkal társalgó feusőbb hatalmakat maga theritis nagy visszatermelő képességénél fogva már
ellen zuditó J é z u s K r i s z t u s egy szót, egyetlen egy betegből is rövid idö alatt megszámlálhatlan, és csak
egyet mond ki: a s z e r e t ő t szavát, s az elerkölcs- górcső alatt nagy nagyítás melett látható gombacsiroktelenedett Roma ledül, s rabigába görnyed . . képes kal látja el a levegőt; a gombacsirok ismét nagy életkétehát szellemi erejévol, miveltség adta hatalmával, egy peseéggel birván a levegőben, vagy a levegőből egyes
szavával megbuktatni azt, s ő az, ki a görög mivelt- tárgyakra lerakodva, azokon sokáig maradhatnak a
séget átalakítani hivatva volt, elmondva azt: „mától nélkül, hogy végleg megsemmisülnének; mihelyest
fogva a s z e l l e m i e r ő é , a m i v e l t s é g é a hata- azonban olyun talajra jutottak, mely kifejlődésükre,
lom, a királyság, a ki ezzel bir. a főlénynyel birand." megtelepülésre alkalmas, azonnal kikelnek. A ragáMajd ismét az ó - k o r r ó l a középre ugorva át, lyozás tehát nem csupán a levegő egyenes belehellése
látjuk, láthatjuk, hogy hatal mas volt az, ki a szellemi által történik, hanem a ragályanyag ruhák által is elerő, a miveltség, a kereszténységgel, az erkölcsiséggel cipelhető. A járványos diphtheritis egy időben rendo
fogott kezet, annak terjesztésében fáradozott, annak seu csak egyes helyeket, városokat sőt városszékeket
csiráit föntarUni igyekezett.
I szokott meglepni; ilyenkor ismét leginkább azon laká-

A terem egész nap tömve volt emberekkel, s igy
ez uton is jókora összeg gyűlt be a török sebesülteknek.
Nemo.

sokon üti fel először tanyáját, melyek egészségtanilag
több tekintetben kifogás alá esnek, igy a nedves tulnépes lakásokban. Ezen gócokban a megbetegedések
tömegesen történvén a ragályozás közvetlen érintkezés
által, majd a megfertőztetett levegő tovaáramlása utján csakhamar másokat is hasonló betegségbe ejt, kik
azután uj és uj diphteris-telepekké válnak.
Különben arra, hogy a diphtheritis (valamint más
ragályos betegségek is) magát járvánnyá nője ki, az
érintett egyéni és helybeli viszonyokon kivül ugy látszik, hogy még más átalánosb égalji és tán évszaki
viszonyokat is szükségei. Igy a járványok kiváltképon a nedves és hűs őszi, majd tavaszi hónapok alatt
szoktak dühöngeni, kevésbé a téli hideg- és legkevésbé a nyári száraz meleg hónapok alatt. Nagyobb
városok szegényebb lakói a rosszabb lakási és más
egészségtani viszonyok miatt sokkal inkább ki vannak
téve a megbetegedés veszélyének egyátalában, különösön pedig a ragályos betegségeknek, mint a száraz
talajon épült, tiszta levegővel rendelkező kis városok
és falvak lakói.
A torok-diphtheritis egyaránt megtámadja a gyermekeket ugy, mint a felnőtteket. Utóbbiakra nézve
azonban csak igen ritka esetben válik élctveszedelmessé, azért, mert a szervezet a vérmérgezésnek már
hatalmasan képes ellentállani; mert a betegség helybeli kezelése kellő erélylyel foganatosítható, mialatt a
gyermekeknél sok nehézségbe ütközik.
A torok-diphteritis még nem orvos által is künynyen felismerhető. A betegség rendesen nem tör ki
azonnal a ragály felvétele után, hanem a gyermekek
előbb 2—4 napon át rosszul érzik magukat; bágyadtak, elvesztik vidám kedélyüket, étvágyuk csökkent;
többet vagy kevesebbet köhögnek; a nagyobbak torokfájásról vagy kellemetlen érzésről és nyelési nehézségről panaszkodnak a torokban; tagjaikat olykor
borzongás fogja el ; majd rázó hideg után forró lázba
esnek, fejüket fájlalják ; émelygésről panaszkodnak sőt
egyszer kétszer hánynak is Első teendő ilyenkor (különösen ha a járvány uralkodik) a gyermekek torkát
megtekinteni, s ha ezt rendesnél vörösebbnek, dagadtnak vagy épen fehér foltocskákkal megrakva látjuk
azonnal orvosért ktlideni és a gyermeket a többiektől
külön szobába elhelyezni, vagy a háztól eltávolítani.
Ha a diphteritÍ3 nem a torokban, hanem a gégében
veszi kezdetét, akkui- azt sajátságos ugató köhögés és
a fület igen sértő fütyölő hangos lélegzés (torokgyik)
azonnal elárulja. Mintán itt a diphtheritis még sokkal
veszedelmesebb miut a torokban, a lehatő gyors orvosi
segély megszerzése a sziilök elengedhetlen kötelessége.
Mindkét esetben addig is, míg az orvos megérkeznék
a nyakra 4—6 rétre összehajtott ruhadarabb hideg
vizbe mártva és jól kicsavarva alkalmazandó 5—10
percenként.
A torok-diphtheritis gyógykezelését e helyt nem
érinthetem; csupán annyit kivánok figyelmezéskép megjegyezni, hogy idejekorán, azaz azonnal a kezdetkor szakértő orvosi kezelés által ma már az esetek nagyobb részben a betegség szerencsésen leküzdhető ; mig a későbbi szakban, midőn már a vérmérgezés a gyermek
erejét gyors felemésztéssel fenyegeti: az orvos is tehetetlen. Ezért ismételve ajánlom, hogy a torokbántalmaknál a szülők egyátalában ne késlekedjenek, és
orvos által siessenek maguknak megnyugtatást szerezni
arra nézve, váljon gyermeküket fenyegeti-e veszély
vagy nem.
Nagyon ferde intézkedés az is, ha túlságos félelemből a különben egészséges gyermekek a szabad
levegőtől elzárva szobában tartatnak csak azért, mert
a városban vagy helységben a torok-diphtheritis uralkodik, és igy azt a gyermekek talán az utcán előbb
megkapják. Ellenkezőleg a szoba levegőjét is épen
ilyenkor minél többször fel kell frissíteni, a gyermekeket alkalmas időben mennél többet szabad levegőben
sétáltatni; szükség azonban a meghűléstől gondosan
óvni. Mint óvó intézkedés igen ajánlatos, — ha lehetséges — azon házat, hol több megbetegedés van legalább azon időre egészen elhagyni, mig ott a diphtheritis meg nem 6ziinik ; és még előnyösb a városból
vagy helységből elköltözni olyan helyre, hol diphtheritis nincs.
Végül az igazságnak tartozom azon nyilatkozattal, bogy sok esetben OTVOBOIC által is diphtheritis vétetik fel ott, hol valóban csak egyszerű u. n. tüszös
torok-, különösen mandolalob van jelen; mi sem természetesebb azután, mint hogy az ilyen esetek 3—4
nap alatt meggyógyulván: orvosi reclamnak igen kedvező tért szolgáltatlak. A valódi diphtheritis, még ha
enyhébb fokban lép is fel, és kezdettől kezeltetik is,
a legtöbbször napokon sőt heteken át is dacol a legerélyesebb orvosi gyógybeavatkozással.

L e g ú j a b b .
Konstantinápoly, jan. 6. „Az Agence Havas"
jelenti: A helyzet változatlan; az értekezletek az európai meghatalmazottak között egymással és a törökkel folytattatnak, hogy a törökök az indítványoknak
formailag ellent ne álljanak, melyeket az európai hatalmak különben módosítani hajlandók, s reménylik,
hogy ezen értekezletek egy hétfőn tartandó ülést fognak eredményezni.
Konstantinápoly, jan. C>. A konferenciai teljhatalmazottak közt rendkívül élénk üzenetváltások történnek. Ilire jár, hogy a teljhatalmazottak a hétfői
közös Illést megelőzőleg egy nem hivatalos értekezletet tartanak Ign.itie.v lakásán, melyben a török kormány képviselői nem vesznek részt. A török admirálitáshoz a kormány fontos utasításokat küldött a
Bezika öbölben levő török hajóhad legközelebbi mozdulataira nézve. Itt sokan kételkednek abban, hogy a

porta erélyes magatartása Oroszországot gyors akcióra
indítaná.
Zára, jan. 6. Az országgyűlés mint biztosan hallatszik, január harmadik hetére hivatott össze.
Pera, jan. 4. A porta a mai konferencia Illésén
a nagyhatalmak javaslatait minden alakban visszautasította.

V EGYES
— Műkedvelői előadás. Vasárnap szép közön.ég
•lőtt „Liliomfi", vígjáték népdalokkal adatott műkedvelőink által. A kedélyes, éléuk darab a közönség
folytonos tetszésnyilatkozata között adatott. Szereplők :
Vajna Klári, Pöschl Auguszta kisasszonyok, Csinádi
Lajos, Fogolyáu Lukács, Hollaki Zoltán, Antalfi Elek,
Deák András, Duduc Gerő, Petrás Géza szerepköreiket a közönség teljes megelégedésére töltötték be.
Dicsérettel kell megemlékeznünk Vajna Klári, Pöschl
Auguszta kisasszonyok, Csinádi Lajos, Deák András,
Duduc Gerő, Fogolyán Lukács és Hollaki Zoltán
urakról, kik szerepöket átérezték s lehetőleg jól alakítottak.
A közönség óhaját tolmácsoljuk, midőn műkedvelőinket kérjük, hogy a „Betyár kendője" cimü népszinmü hozassék közkívánatra színre közelebbről.
— Műkedvelő előadások jövedelme: Az 1876.
évi novemberhó 25-ikén és decemberhó 26-ikán tar
tott műkedvelői olőadásokból volt összes bevétel 227
frt. 96 kr. kiadás volt a tűzoltó egyletnek átadott 34
frt 64 krral együtt összesen 214 frt. — maradt tehát
a két előadás jövedelméből pénzkészlet 13 frt. 96 kr.
mely öiueg
hasonlóan a tűzoltó-egyletnek átadandó- Az 1877 évi januárhó 7-ikén tartott előadás
összes jövedelme 71 frt. 10 kr. melyből az igszolt
41 frt 77 kr. kiadást leütve, marad a műkedvelő társulat alapjában pénzkészlet 29 frt. 33 kr.
— Bál. A sepsi-szentgyörgyi önkénytes tűzoltóegylet pénzalapja javára január 27-én közvacsorával
összekötött táncvigalom fog rendeztetni. Ezen táncvigalom célja egyfelől kedélyes estét szerezni, másfelől minél kevesebb kiadások mellett lehető jövedelem biztosítása a tűzoltó egylet részére Tisztelettel
kéretnek a t. hölgyek ez estélyen minél egyszerűbb
ruhában jelenni meg. Városunk és a vidék áldozatkész
hölgyeit tisztelettel kérjük a közvaceora előállításához
tehetségünkhöz képsst járulni. Részünkről minden i
erőnkből igyekezni fogunk ez estélyt minél kedvesebbé, élvezetesebbé tenni.
A rend. bizottság.
— Adakozás. Sepsi-sztgyörgyi László Károly a
helybeli tűzoltó-egylet részére 9 frt. 50 krt ajándékozott. Fogadja nagybecsű adományaért az egylet köszönetét.
B e n e d e k J á n o s , titkár.
— Diphteritis. Nagy-Borosnyó községében Kiss
István járványorvoa jelentése szerint a roncsoló toroklob mult óv dec. 3 án ütött ki. A járvány kiütése
napjától ez év jan. 7-éig beteg lett 21, meggyógyult
10 meghalt 3, orvosi kezelés al»tt áll 4 gyermek.
— Egyptomi szembetegség a kézdi-vásárhelyi
Erzsébet" leányárvaház és a kantai r. k. Igymasiumban ütött ki, — 112 beteg lett, meggyógyult 3, 109
orvosi kezelés alatt áll.
** Hymen. Csia György nyugalmazott kir. al_
járásbiró, kedves barátunk a szép és nemeslelkü zá_
goni Szacsvai Szeréna kisasszonynyal a karácsony;
ünnepeken tartotta kézfogóját. — Áldás és az eddigj
közbecsülés kísérje lépteit e valóban boldog párnak!;
f Necrolog. Kovács Izrael folyó 1877-ik év jan.
5 én Kézdi-Vásárhelyen 50 éves korában hosszasan
tartó szenvedés után megszűnt élni. Béke poraira 1 I
A török barbárságról szóló vádak és szem
rehányások e napjaiban nem érdeknélküli annak felemlítése, hogy a török kormány az állatkínzásnak
elejét veendő már rég szigorúan rendelkezett, mikép
lovakra 150 — szamarakra pedig 75 kilogr.-nál nagyobb terhet rakni tilos ; ezenfelül a teherhordó lovaknak pénteken, a szamaraknak pedig vasárnap nyugalmat adui. — Nálunk a „teherhordóknak" nincs se
nyugalmuk, se pihenésük, de a „nagyúri szamarak"
mindig ünnepet tartanak.
— Távirati kuriózum. Helybeli derék kir. alügyészünk : Egresi Nagy László ur — iija a »N." —
az ünnepekre Gyulára szándékozván menni, az átmenetelt a mult péntekre határozta. E napon azonban
akadályoztatván, azt az illetőkkel a következő távi
ratban tudatta: „Akadályoztatván, csak holnap este
megyek, óhajtanám, hogy vasárnap eBte jól vadászunk.
EgreBi Nagy László." — E helyett azonban a követ
kező távirat érkezett oda: „Akasztatván, csak ma este
megyek, óhajtanám, hogy vasárnap jól vacsorázzunk.
Egéreszi Négy László." Egy bizony Csauszlauból is
jobban megtáviratozhatták volna.
— A jan. 6-iki trieszti gyorsvonaton egy harmadik osztályban utaxó egyén golyót röpített agyába.
Még él ugyan, de kevés remény van életben maradásához. Nabrezinába szállíttatott.
Hibaigazítás. Mai számunk „közigazgatási bi
zottság" cimü cikke 10-ik sorában „ k o r t " helyett
tévesen „kotr" nyomatott. Kérjük kiigazítani.
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Dr. Mner Dániel,
orvos, 8zebésztudor, szülész, mütö és szemész
a nagyérdemű közönség tudomására hozza, hogy
K.-Vásárhely városban telepedett le.
6—6
Sz. 3600
1876.
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Árverezési hirdetmény.
A sepsi sztgyörgyi járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság részéről közhírré tétetik, hogy s.-szentgyörgyi
id. Nsgy György, tusnádi fürdőbirtokossága és SepsiSzentgyörgy város pénztára végrehajtatónak odavaló
Kőszegi Károly és neje végrehajtást szenvedő ellen
90 frt, 450 frt és 160 frt" s járulékaiérti végrehajtási
ügyben végrehajtást szenvedő Kőszegi Károlynak tulajdonát képező, a sepsi-sztgyörgyi 377. számú telek
jegyzőköoyben A + 920 és 921. hr. sz. a. 2430 frtal

Bécsi tőzsde és pénzek j a n . 4
5*/0 Metalliques . 61.25
M. földt. kötv. . 73.70
5°/ nem. kölcB. . 67.25
Tern. földt. kötv. 71.—
1860. államkölcs. 110.20
Erd. földt. kötv .71.50
Bankrészvények . 812.-Ezüst
—.
Hitelrészvények . 140.60
Cs. kir. arany . 5.97
London
125 25
Napoleoad'or . 10.—
Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

Kónya Gerő,
2—3

kir. jbiró.

Eredeti amerikai

Beste NáhmafchinederWeft.
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ugy 6623. hr. sz. a. 50 frta becsült ingatlanok a Kőszegi Béniámot illető haszon élvezeti jog fentartásával,
valamint a sepsi-szentgyörgyi 836.„sz.tkjegyzők. A
4681. hr. sz. a. 30 frtra becsült ingatlan az 1877 évi
februárhó 12-ik napján délelőtt 10 órakor mint ehő,
és 1877. évi márciushó 19-ik napján délelőtt 10 órakor, mint második határidőben ezen telekkönyvi hatóság irodájában megtartandó nyilvános árverezés következő feltételek alatt eladatni fog, u. m :
1-Bzör) Kikiáltási ár a fennebb kitett becBár, melyen alól az első árverezéskor az árverezésren kitűzött
birtok nem fog eladatni.
2-szor) Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan
becsárának I0°| n -át készpénzben vagy ovadékképes
papírban a kiküldött kezéhez letenni.
3 szor) Vevő köteles a vételárt három egyenlő
részletben, és pedig : az elsőt az árveréskor, a másodikat ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt, a
harmadikat ugyanazon naptól számítandó 4 hó alatt,
> más két ingatlan vételára 2 részletben, fele az árveréskor, más fele attól számítandó 15 nap alatt,
minden egyes vételári részlet ntán a birtokba lépés
napjától számitandó tí°/0 kamatokkal együtt ezen kir.
járásbíróságnál lefizetni.
A bánatpénz az első részletbe fog beszámíttatni
4-szer) Az árverés befejeztével vevő a megvett
ingatlan birtokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan
haszna és terhei ez időtől őt illeti.
5-sxör) A tulajdonjog bekeblczése csak a vételár
és kamatainak teljes lefizetése után fog vevő javára
hivatalból eszközöltetni.
Az átruházási költségek vevőt terhelik.
6-szoz) A mennyiben vevő az árverési feltételek
bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan
az érdekelt felek bármelyikének kérelmére a prts.
459. §-a értelmében vevő veszélyére és költségére,
bánatpénzének elvesztése mellett, ujabb árverés alá
bocsáttatni és csupán egy határidőnek kitűzése mellett az előbbi becsáron alól is eladatni fog.
Felhivatnak azok, kik az árverésre kitűzött javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi
ogokat érvényesíthetni vélnek, hogy e részbeni kere
seteiket e hirdetménynek a hivatalos lapban lett harmadik közzététele napjától 15 nap alatt, habár külön
értesítést nem vettek is, ezen királyi járásbírósághoz
nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát
nem gátolváu, egyedül a vételár feleslegére fognak
utasíttatni.
A sepsi-szentgyörgyi kir. járásbíróság, mint
telekkönyvi hatóságtól. 1876. november 13 án

WAmmé^mwmm,
havi 5 frt részlettörlesztéssel,

ÖT ÉVI JÓTÁLLÁS MELLETT
^ Budapesten, Bécsi-utca, Erzsébettér szegletén.
Ugyané ezóg becserél régi elhasznált varrógéA varrógép jóságáról meggyőződhetni POLLAK MÓR
könyvnyomdásznál Sepsi-Szentgyörgyön, kf árjegyzékekkel is szolgálhat s a meg7
vételt eszközli.
~10

Dr. HANDLER MÖR
orvos-, sebésztndor, szülész és szemész
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű

titkos betegségeket;

1)

önfertözésnek

az

minden következményeit,

úgymint

magömléseket
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a

t e h e t e t l e n s é g e t
(elgyengült férfierőt;)
2) hugycsőfolyásokat (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban;
*
3) h i f g y c s Q S z ü l c ü í é s e k e t ;
4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást, és az onnan eredő

M A G T A T. A N S Á G O T ;

5) bőrkiütéseket;

