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Ugy tetszik nekünk, a miniszter ur okoskodása ez alkalommal egészen jó helyre van
adreszálva. A nagy Közönség s első sorban a
a
törvényhatóságok urai azok, a kikre a hazai
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közgazdaság modern alapra fektetésének nehéz
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M? M&j
föladata vár Nagy fájdalom, hogy ez így van;
meit őszintén mondhatjuk
- mi nem nagyon
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vérmes reményeket füzünk a n-.egyei urak reform törekvéséhez A foldinive.'ési minisztériumnak nem is ez az első kísérlete. Ez elótt egy
Előfizetési teltételek :
évvel már adott ki egy körrendelefet Trefort
ur, a melyben a közigazgatási bizottságok ily
];in. — inavc/. in
. .
irányú tevékenységet szabályozta. Ugy látszik,
jan — jnniiis
a maga magában üdvös rendelet azonban a pajau — dt-ci mber
. . . .
píron maradt, legalabb eddigelé nem hallottuk
Küllőidre egé.-z c'vre .
seholsem az igy kezdeményezett mozgalom megAz oloíizi.-téfi pénzek n „Vemére" kiadó- indítását Sót jövőre sem füzünk hozzá túlságos
hivatalának i' o ! ] ;'i k M ó r kötiy'.nyomdájába reményeket. A korábbi kísérletek, a statistikai
megbízottak, a gyakorlati téren keresztül \ itt
Stpsi-Szentgyörgyr<> küldei dők
kísérletek, házi ipar kérdés, borkezelés, sajtké
Előfizetőinkéi szívesen kérjük előfizetéseiket
szités stb. mind félig-meddig sikerültek csak s
megújítani, min tán felesleges példányokat nem nyo-ha eplezetlenül akarjuk bevallani, saját magunk
mattulhatunk,
olőtt bevallani állapotainkat: nem lehet mást
A „Nemere" kiadóhivatala. mondanunk mint azt, hogy oly prókátor n e n zct vagyunk, a melynek nincsenek képzelt jogászai, és oly agmultur állam, a melynek nem
liáró Kemény Gábor körlevele. csak az állami, de a társada'mi téren is legelA napokban közöltéi a lapok K e m é n y hanyagoltabb gyermeke s^pen maga a foldmiGábor' körieveiét az ország törvényhatóságai- veiés
hoz, melyet lapunk a kórlevél nagy terjedelme
ISáró Kemény Gábor érzi a vádat, mely az
nva't nem vehetett át. Ezen körlevél, mint a igazságban tízévi államháztartásunk eredményejN. H • mondja, valóságos prograirmja az tij kép nehezedik az ál a a veretett tárcára. Érezminiszternek. Az uj kereskedelmi miniszter uj nie is kell Minisztériumának legkitűnőbb szakformákat törekszik meghonosítani Korábbi mi- léríia »A kultúrmérnökök meghonosításáról«
nisztereink a parliamentben szokták elmondani szólva a nyi vánossáj; előtt nagyon is leplezetprogrammj^ikat, néha — mint például Tisza lenül mondotta ezt ki. A fö'dmivelés államfennLajos — csak távoz/isiikkor »pour fair regret- tartó fontossága van mél'ányolvn az uj miniszter les adieux«, mások -- mint gr f Zichy Jó ter köriratában, és még egy más mélyre ható
zsef
niindjiirt be éptükkor ; báró K e m é n y momentum, a mely okvetlenül szemébe uinik
Gábor szakított e tradíciókkal Eőbb eszmeit mindenkinek, ki hazai közgazdasági v'szo- yain't
körvonalazta tisztviselői körében s most részle- nyomorúsága felett va'aha komolyan gondoltes programmot ad a törvényhatóságoknak.
kozott

Előfizetési íelliivás

Gyermekkori emiekek
A multat cl nem I.'mIÍ

Holdog emlék soha;
Az is C.ij, a mit elvett,
Az is. mit megliigya.
lir. Eötvös.

börtönükből. Ilanem a tréfás gazda ott hagyta to"
vább is, ott hagy11 a hivatalos 48 óráig. Szegényeknek ekkorra a szemük egészen ki volt dagadva a sok füsttől s hozzá még oly éhesek voltak,
hogy alig tudtak a létrán levánszorogni. Soha életeinben nem láttam szel'debb két embert ezeknél.
Hozzá is láttak csiki cséplő módra az elejökbe
helyezett jó ebédhez és a fogság'uk ideje alatt kifőzött jó mézes pálinkához.
Ez volt utolsó látogatásuk helységünkben.
Történt pedig ez az eset ugy 1854 körül. On
ntn tudom oly biztosan, m;rt ezen tílen kaptam
én is meg a „sulykot" s a tőlem annyira szeretett
és imádott első fanyelű bicskot, mint tilinkó- és
bakszán*) készítési vágyaimnak netovábbját.
De kérdhetné az eddigiek által bizonyosan ki
n?m elégített olvasó, hogy hát mi volt tulajdonképen az a „sulyok".
Elmondom azt is.
Istenben boldogult szegény mostoha apám
(ki csak a vilig előtt, de előttem soha sem volt
mostoha) az emiitett év őszének egyik napján a
a következő hirrel lepte meg anyámat:
— No hallod-e, a legényt holnap iskolába kell
küldeni, különben meg fognak büntetni.
Az a „legényr" én voltam. A „legénynek" címzés kiváltsága volt mostoha apámnak élete utolsó
órájáig. Midőn haldokolt szegény, távol voltam a
szülői háztól és utolsó szava is az volt : „életemben
bár csak még egyszer láthatom vala meg azt a
legényt." Szerettem az öreget, mert jósága által elfeledtette velem az árvaságot; nélkülözött, csakhogv engem szerencsésnek, boldognak láthasson.
A szeretet, melylyel hozzá ragaszkodtam, benne is
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A vámközösség Ausztriával, a hogy i S6 Sban stipuláltatott, nem alterálta Magyarország
közgazdasági helyzetét Egy szabad kereskedelmi alapon álló közös vámterület Magyarországot közgazdaságilag egyenlő helyzetbe hozta
minden, szabad kereskedéssel biró, félig fejlett
állammal és mind a jövőre nézve teljesen biztosította az analóg helyzet minden áldásos és
minden ártalmas következményeit egyaránt —
Teljesen utat mutatott más államok történelme
és nem lehet tagadni, hogy ugy az 1873 ig terjedő terjeszkedés, mint az ez ut ; n bekövetkezett összehúzódás oly tökéletesen hasonlko: tak
más ál'amok közgazdasági válságainak történetéhez, mint egvik tojás a másikhoz.
Az 1878-iki kiegyezés azonban lényegesen
megváltoztatta a helyzetet A szabad kereskedelmi vezérelv elejtetett s az uj fonnák közt
Magyarország az ipar terén nem egyszerűen,
de kettősen passzív helyzetbe jutott.
Ezt érzi báró Kemény Gábor s ezt érzi az
egész ország. De az uj föidmivelési miniszter
még érez és tud többet is Minden sorából kitetszik, mennyire elborzad a leverő látványtól,
mely közgazdasági viszonyaink áitek'ntésekor
megragadta elméjét Tíz év alatt rlig történt
valami ez irányban Az egész nemzet más útra
vetette magát és most — hosszú tíz év csalódása után — kiderül, hogy a nemzet összes
közgazdasága azon tényezőre van utalva, melynek emelésére semmi sem tetetett. Vájjon képes lesz e igy felvenni, megállani a heves küzdelmet az u , napról napra erősebb versenyf-1lel szemb-n, mely Amerika és Oroszország sivatagairól szál1 vele szemben? És ha nem : mi
lesz e nemzer jövője, melynek politikai sorsa,
hogy ne mondjiu, po'itikai végzete az volt
elveszíteni közgazdaságának virágait..gyümölcseit
s jto'jára hosszú csa ódás keserű fájdalmával
fo.dúlni vissza azon tény ezőhöz, melyet kellőleg
fejleszteni, kellőleg ápolni elmulas/.tott ?
oly édesdeden el tudott gyügyögni, — vagy mert
nem látta helyes dolognak azt, hogv egy öt éves
gyermek télvíz idejére beléphessen a muzsik templomába.
Azonban engedett a kényszer helyzetnek s
miután csizmáimat ugy a hogy, rendbe hozatta s a
„rokkocskán is egy kicsit segített", nehezen bár,
de mégis beleegyezett, hogy másnap iskolába menjek. A családi határozat nekem is tudtomra adatott azon hozzáadással, hogy holnap ü órakor talpon legyek, mert akkor utánam fog jőni a néni
leánya, kinek kalauzolása mellett :neg- fogom találni a „calassist". Calassisnak nevezték akkor és némely helységben ma is így nevezik az iskolát. A
székely nyelvjárás nem jószivvel tűri a mássalhangzók összetorlódását, azért a hol lehet, közbe ékelt
magánhangzók által lágyítja meg a szav ikat. Igy
lett a latin „classis" szóból a calassis, mely szóban a
két S-et a világért sem mondaná sz-nek a székely,
hanem meghagyja a maga valóságában magyar snek. Igy tanították ezt mindenütt a reform, fa'usi
iskolákban a jó öreg kántorok, azon időkben, mikor a latinnyelv vala ott is a mindenható. Csúfolták is őket más hitfelekezetüek, a nélkül hogy be
tudták volna bizonyítani, hogy^ vájjon Cicero hatalmas orációiban az s-et a metsző, vagy a zápfogain ejtette-ki ? Ezen időből származhatott azon latin vers is, melylyel a következő napi temetést a
mester tudtára adá a múzsáknak :
Audite pueres !
Ibimus ad funeres.
Vos ibitis bis, bis, bis,
Ego ibo post vobis.
Valamint ez is :

I.
Bizony rég volt az, a miről itt irni akarok.
A kort Bach-korszaknak nevezték és ugy nevezik
ma is, a kik emlékeznek még rá. Meglehet, hogy
sokaknak keserű emlékű, én azonban édesen emlékszem vissza e korra, mint gyermekéveim legszebb napjaira. Mint öntudatlan gyermek nem érezhettem az absolut rendszer nyomasztó hatását ; rám
nézve tökéletesen mindegy volt, akármiféle kormányforma létezett is Magyarországon. Egyet azonban feledni nem fogok: az akkori fináncok, vagyis
a modern republikánusok azon odaadó buzgóságát,
melylyel az absoluc kormány rendeteit végrehajtani
igyekeztek. Eleven emlékezetemben van, hogy c-gy
alkalommal szomszédunk miként tréfálta meg űket.
Keresték a „forrózást" mindenfelé, a nélkül, hogy
ráakadtak volna. Egy hely volt csak, melyet még
ki nem kutattak, t. i. a „hiju", hova máskor legelőször szoktak felmenni. Létrát hozattak tehát s a
diadal biztos reményében haladtak azon „fog"'-ról
„fogra" felfelé. Szomszédunk bajusza alatt mosolyogva nézte az egész jelenetet s midőn már fönn
voltak, a létrát megfogván, a következő szavakkal
vitte ki az udvarra: „Ma nem kaptok, kaptok!"
Nem is kaptak biz azok semmit egyebet annál, mit
0 siligo, siligo,
a gazda igért. Ez ugyanis ki adta a rendeletet hasonló érzelmet ébresztett irántan. Legyen áldott
Ego plus non diligo.
a h á z b e l i e k n e k , hogy a biztos helyre el- emlékezete !
Rettenetes
szegénység
dugott „forrözást" azonnal „fel kell tenni" s kiAnyámat ezen hír kissé meglepte talán, mert
A teleki mesterség.
főzni a finánc urak szemeláttára. 0 maga is dolga egyetlen gyermek voltam a háznál, kivel napestig
Természetes dolog, hogy sehol sz-et ejteni nem
után látott. Naplement körül a „fenn feledett" "fináncok megunván a sok „szekéren mentezést", köelynek szabad.
H.'. • mszéken igen elterjedett gyermekjáték,
nyörögni kezdettek, hogy eressze le őket füstös saizonji leginkább őszre esik.
Az iskolába menetel már eddig i.s forró vá

SzoiKoru gondolatok ezek egy jóakaratú,
öntudatos niniszterre nézve És e szomorú gondolat huzi dik át az egész körleve'en l enni v a laríiit, tenni mindent, — de hogyan ? Az állam
fiskális érdekei, mint valami éhes szörnyeteg,
kivánjik propter vitám vivendi perdese causas
és pénz nélkül hiábavaló a jóakarat, a buzgalom. Az állam nem tehetvén semmit, a miniszter l>u;.ditani akarja a társadalmat T e l j e s j o g a
van hozzá ; kötelessége az. A társadalom megteheti jó nagy részét annak is. a mit az á L m
elmulasztott.
És (zért van jó helyre adresszálva Kemény
báró körlevele A megyék urai pedig valószínűleg ismét nem fogják másnak tekinteni az
egész körlevelet, mint stylgyakorlatnak; tetszeni
fog nekik némely pointirezottabb hely, különben pedig marad minden ugy, a hogy \o!t :
ősi rendetlenségben, ó'si schlendriánban, — mig
régi nemes családaink nagy részé' ek udvarán
megszólal a dob, mint hosszú mulasztások visz
hangja s uj fó'desur lép a régi helyébe, a ki
lesz modern, igyekező, takarékos, becsületes,
de ta'án — nem magyar.
* Phiilipovícs tóbors/.cningy, mint Bécsből
távirják, Fabine alezredes kíséretében legközelebb
odaérkezik, magával hozva kézen egy hadtudományi dolgozatot a boszniai megszállásról. A táborszernagy bécsi időzése a Mária Terézia rend-káp
talán egybeülésévcl is összefüggésben áll, a mely
rendjelért eddigelé már 27-en folyamodlak.
A francia sztíilátor-Yíilaszlás eredménye, melyről a táviratok már meghozták a végleges híreket,
a legjelentékenyebb eseménye a napnak s kétségtelenül örömmel fog fogadtatni mindenütt, ahol
Franciaország viszonyainak megs::i lárdulását óhajtják. Egyik nevezetes tényezője az európai politikának most végkép megszabadult a veszélytől,
hogy belső egyenetlenség bénitsa erejét; a képviselőház és a szenátus most már a z o n o s elveket
valló többséggel bir s Európa ezentúl csak azt kívánhatja, hogy a nagy köztársaság, mely bent oly
bölcsen és erélyesen tudja folytatni ujjá szervezése
anyagi és szellemi felvirágoztatása nagy müvét, a
nemzetközi kérdésekben is érvényesítse hagyományos befolyását, melyet Európa az utóbbi években
annyira nélkülözött. A mi a választás részleteit illeti, az eredmény fölülmúlta a republikánusok legmerészebb várakozásait; az újonnan választott 81
szenátor közül 65 republikánus és csak 16 monarr.liisla; a kilépett köztársasági szenátorok mind
megválasztattak s közülök még 12 képviselő lett
szenátor. A konzervatív frakciók igyekeznek lehetőleg jó képet csinálni a roppant \ erőséghez, melynek következményeit azonban alig fogják egyhamar kiheverhetni; főleg a bonapartisták és royalisták vesztettek sokat; az előbbiek k ö z ü l megbukott Canrobert, Espeuilles és még 10 előkelő párttag ; a royalisták 30 kerületben szenvedtek vereséget s a megbukottak között van Grivard, Daru,
Bílcastel, Loysel tbk, Pourcet tengernagy stb. Az
uj szenátusban a köztársasági párt politikai kérdésekben 57 szónyi biztos többséggel bir; pénzügyi kérdésekben a többség még jelentékenyebb.
Párisban nagy öröm uralkodik az eredmény fölött.

gyaim közé ta'tozott. Örültem tehát, midőn e vágyakat teljesedésbe menni láttam. Nem volt az
egész faluban boldogabb emberke nálamnál. A kenyeres tarisznyát ötször-hatszor nyakamba akasz
tottam, kisétáltam vele az udvarra, körülnézni magamat, hogy vájjon jól áll-e, elég nagy lesz-e az
elemózsia befogadására. Meg voltam vele elégedve. A bekövetkező éjen nagyon keveset aludtam.
Szüntelen a calassis forgott az eszemben s már reggel 5 órakor talpon voltam. Sietve öltöztem fel s
heves szivdobo^ások közt vártam az órát, melyben
a néni leánya utánam fog jöni.
Anyám ezalatt rendbe hozta a tarisznya tartalmát. Aliott pedig ez egy karéj pirított kenyérből, — egy darabka szalonnából és egy meghámozott sárga répából. Ezek mellé hílyezto aztán
ezt a fanyársat, melyet magam készítettem azon
célbóí, hogy rajta majd a szalonét megpiríthassam.
Ezen időben m<-'ú.r divatban volt és némely helyen ma is divatozik hogy a falusi iskolába járó
tanulók, dacára annniáí, hogy otthon a porciójukat
meglehetősen kivesziK* a reggeliből, jól feltarisznyá.va jelennek meg a^auzsák szent templomában.
Ezen, ráj'ok nézve minaenesetre n:m meg vetendő
— szokást azután egyformán gyakorolják délelőtt
ugy, mint délután, noha a tanulási idő egy folytában csak három órára terjed. Nem jutott eszembe
soha k'rdezrii, bogy vájjon ezen ősi szokást megtartották-e a fiatal néptanítók? Ha megtartották:
kíváncsi volnék rá megtudni, hogy minő paedagogiai elvek szerint viszik keresztül a tanórák alatt
való falatozást ? továbbá, hogy mekkora szellemi
gyarapodás mutatkozik egy, a tanórák alatt jól
táplálkozó fiúnál?
De térjünk a dologra A néni leánya 7 óra-

A keleti kérdésben a legutóbbi napok nem
hoztak uj mozzanatot s a különböző kérdések még
mindig nem jutottak tul a tárgyalások és készülődések stádiumán. Az orosz-török végleges békeszerződés fölötti alkudozások még nem vezettek
eredményre, pedig ennek aláírásán kívül Oroszország most egy ujabb ürügyet talált, melytől függővé teszi a berlini szerződés végrehajtását. A hivatalos „Ag. Russe" ugyanis legújabban a következőket irja:
„Hírlik, hogy az albánok fenyegetőzésére, miszerint Podgoricának Montenegró részére való átengedését illetőleg nem vetik alá magukat a berlini határozatoknak, a porta azt felelte, hogy erő
szakot fog alkalmazni, ha az albánok ellenszegül
nének a berlini szerződés végrehajtsának. Jó volna
tudni, nem frázis-e ez, mely csak arra van számitva, hogy Európát ismét elaltassa. Európa nem tűrhetné ezt nyugodtan s még kevésbbé tűrhetné el
Oroszország, mely a portának mindjárt kezdetben
kijelentette, csapatai hazahívásának föltételei között Podgorica átadása Montenegró részére ép oly
fontos és meilőzhctlen, mint a végleges békeszerződés aláírásit- 1
Mint Konstantinápolyból jelentik, ott a fenyegetés igen nyomasztó hatást szült s a porta újból
kijelenté, hogy minden lehetőt el fog követni Podgorica átadásának kieszközlésére, bármennyire ellenkezik is ez a lakosság érzelmevel. — Hogy e
föltétel teljesülése után nem talál e az orosz kormány majd ismét egy másikat, melynek teljesitése
e'őtt nem ürítheti ki az olckupált területet, az iránt
méltán merülhetnek föl kételyek. A berlint félhiv.
„Nord. Ztg." legújabb számának egy szentpétervári levele már előre figyelmeztet, hogy ha a végleges orosz-török békék'tés valahára lérejőn, „akkor Oroszország alkalmasint rövid idő múlva képes lesz a közvetlenül török uralom alatt maradó
területet kiüríteni ; de ami Kelet-Ruméliát illeti,
itt a kiürítés aligha oly gyorsan megtörténhetik,
itt a viszonyok teljes rendezése szükséges. A kelet-ruméliai lakosság biztosítása végett alkalmasint
szükség lesz Európa közös intézkedéseire, hogy a
fajharc meggátoltassák,"
Az angol afgün liábnni befejezését jelentő hírek egyelőre még nem valósulnak. Szentpétervárról
tagadják, mintha Sir Ali orosz főidre menekült volna, viszont az angol kormány, mint ujabb táviratok
bizonyítják, egyáltalában nem hajlandó akár Orosz
ország, akár — Sir Ali furcsa terve szerint
valaminő kongresszus beavatkozását elfogadni a békekötésnél. A béke a harc színhelyén és előreláthatólag Jakub khánnal fog megköttetni, mihelyt az
utóbbi erre hajlandónak mutatkozik. Az angol csapatok lassan, de folytonosan előre nyomulnak s a
parancsnokok utasítást kaptak, hogy netaláni békés
ajánlatokat előzékenyen fogadjanak. Eddig Jakub
khán még semmi jelét sem adta a meghódolásnak,
azt hiszik azonban, hogy sokáig nem folytathatja
az ellenállást; az országban teljes anarchia uralkodik. az afgán csapatok tömegesen elhagyják zászlóikat s midőn Jakub khán legújabb ki akarta fizetni a hátralékos zsoldot, de oly föltétellel, hogy
a csapatvezérek kezeskedjenek a sereg hűségéről,
ezek kijelentették, hogy ezt nem tehetik. Valószínű tehát, hogy az angol sereg nemcsak Kandahart,
hanem mayát Kabult is nagyobb erőfeszítés nélkül
fogja elérni.
— A brassói román „G 'zctfíi Tr.widJváiiiei"
legújabb száma visszapillmtván az elmu't év eseményeire, felveti azon kérdist, váljon létezik-e
még az osztrák magyar birod dómban nemzetiségi
oppozíció?
kor megjelent nálam s miután jól kikérdezte, hogy
mit viszek a tarisznyába, tudtomra adta, hogy indulhatunk. Ekkor anyám levette a kürtőből azon
jó darab mogyorófát, melyet az akkori divat szerint hónom alatt a calassis udvarára valék szállítandó, s szorongó érzések közt megindultam vágyaim szintere felé.
Az i-kola kapujában a „mester" fogadott, ki,
miután meggyőződést szerzett arról, hogy vájjon
a hónom alatt vitt fa üti e a szabályszerű mértéket, beeresztett a kapun azon szigorú parancs ki
séretében, hogy közelében maradjak.
Meglehet, hogy ezen parancs a legszelídebb
hangon volt mondva, de mégis emlékszem rá, hogy
szavaira reszketés fogott el. Es ezen reszketést
nem az öröm, se nem az izgatottság idézte elő,
hanem azon félelem, mely lelkemet e percben megszállta. A mestert egy rettenetes embernek festék
előttem a tanulók és most egy perc alatt a jövőnek a legsötétebb képei vonultak el lelki szemeim
előtt. Szerettem volna menekülni, de nem lehetett.
Tul voltam már a Styxen, az iskola kapuján. Midőn az utolsó gyermek is feljött, — a mester ott
hagyta a kapufélfát, melyhez ddig támaszkodva
va!a és megindult s én utána. Ingatag léptekkel
mentem fel szobájába hol aztán nevemet egy
könyvbe bejegyezte.
Néhány perc múlva beléptem a calassisba, hol
a tanulók nagy por és lárma között várakoztak a
rettenetes mesterre. Üdvözletül 40 torok kiáltá
egyszerre :
— Uj borjú ! 1
Szemes.

E kérdésre azután azzal felel, hogy a nemzetiségek oppoziciója most csak szünetel, mert a
j^len sanyarú pénzügyi helyzet erre is zsibbasztólag
hatott. — Nézete szerint azonban a nemzetiségi
oppozíció nemcsak hogy teljes erejében fennáll
még, hanem épen ezentulra vannak legszebb kilátásai arra, hogy igényeit érvényre emelhesse.
A Pétervárí gradonacsalnik (városkapitány)
Zuroff egy parancsot hirdettetett ki, melynél fogva valamennyi diák köteles esti 10 órakor otthon
lenni, ellenkező esetben mindegyik, ki ezen időpont után az utcán vagv valamely nyilvános helyiségben találtatik, a rendőrség által börtönbe kísértetik. E rendelet egész Pétervárott rendkívüli
elégedetlenséget okoz.

A DÖÍ ipartanmühely Sepsiszentgyörgyön és Kózdi-Vásárhelyit
Uj intézmény és szokatlan hangzású olvasóink
előtt. Háromszékmegye közön-égének nagy része
alig vett tudomást még erről. Valóban, ha az ipar
fejlesztésnek oly buzgó missionárusa, Jagocsi Péter ffy József miniszteri biztos ur a házi ipar terjesztésére épen Háromszékmegyét nern szemelte
volna ki, lehet, hogy még évek multával sem hallanánk női ipartanmühelyről.
Ezen tanműhely számára Pozsonyban van fel
állítva a tanitónőképezde. Igen sok szépet lehetne'
azon virágzó képezdéről irni e helyen, ha lapunk
tere annyira korlátolva nem volna. Eegyen elég
ez úttal csak annyit megemlítenünk tájékozásulhogy az ott képzett nők három évi tanfolyam elmultával képesítve vannak v i d é k i női ipartanműhelyekben mint t a n í t ó n ő k működni. Azon
sokféle iparcikkek közül, melyeket a női ipartan
műhelyben könnyű szerrel és olcsón előállítani lehet, ott vannak az apróbb hárász piperemunkák,
egész hárászruhák, főkötők, báli belépők, ugyn j
vezett „francia csinált virágok", a szalmafonás legkülönfélébb, legszebb példányai, melyekért mi most
drág-a pénzt adunk ki, mint behozott cikkekért. —
Ezeknek kézipari előállítása s értékesítése célja a
női ipartanmühelynek. Adandó alkalommol avatott
kezekből részletes ismert ítést hozunk mindezekről.
A pozsonyi ipartanitónői képezdébe ezelőtt há
rom évvel Háromszékmegvéböl három leány növendék küldetett fel. S o l y m o s i A n n a Sepsi-Szent(jyörgy város, E ő r i n c E l i z a a megye költsé
gén s végre N a g y T e r é z a maga költségén
— Lőrinc Elizát valószínűleg a pozsonyi képezd e
tartja meg magának, a másik kettő pedig ez év
május havában végzi a tanfolyamot s rendeltetése
lesz mindkíttőnek itt megyénkben értékesíteni tanulmányaikat.

Egyelőre Háromszéken tehát két ilyen tanműhely felállítása terveztetik. Egyik Sepsi-Szentgyör.
gyön s a másik Kézdi-Vásárhelyit. Ezeket az illető
városok saját költségükön állítanák fel, berendezését pedig Péterlfy ur buzgó készséggel magára
vállalja Megyénk lelkes főispánja megkereste átiratában mindkét város elöljáróságát e tárgyban
és Sepsi-Szentgyörgy már tett is lépéseket, melyekről annak idejében szólni fogunk.
Hogy az intézet berendezése so';ba nem kerül, hogy az kenyeret ad sok szegény nő kezébe,
hogy az egyik legszebb és legjövedelmezőbb házi
foglalatossága leend nőinknek : arról biztosítva vagyunk.
Most csak rajtunk van a sor, — segédkezet
nyújtani e nemes irányú institúció létrehozásában.
Karoljuk fel azt ugy, olyan hévvel és lelkesedéssel, a mint a székelység minden humánus ügy iránt
szokott tevékenyen és melegen érdeklődni.
Közöljük az alábbiakban mélt. Potsa József,
háromszékmegyei főispán urnák a két városhoz e
tárgyban intézett átiratából a következőket :
„A női ipar tanműhelyek institúciója eddig
csak Würtembergben van alaposan meghonosítva,
de lételök oly nagyszerű eredményeket mut it fel,
hogy sietnek a többi német államok, sőt maga
Franciaország is — mint ez most Párisban látható
volt — utánozni.
Ilyenek alapítása lebegett a miniszteri biztos
ur szemei előtt, midőn tanácsára a leány Háromszékről oda ment. A leány maholnap okleveles ta
nitónő, kötelezettséggel van azok iránt, kik kiképeztetését eszközölték. Szükséges azonban jóelőre
gondoskodni, hogy ha kötelezettsége teljesítésére
haza érkezik, szakmájának megfelelő tanműhely
legyen berendezve.
Tekintve, hogy itt nálunk ez még tökéletesen
ismeretlen intézmény, szükségesnek tartom a miniszteri biztos urnák tájékozásul szavait teljességében közölni:
„„És ha valahol jogosult a női ipar tanitása,
az mindenesetre a székelyföld, hol a munka iránt

lényegesen több hajlam van, hol a természeti ügyesség kétségkívül nagy.
Hogy pedig ezen eredményt el lehessen érni,
ugy gondolom, hogy az első női ipartanmühelyeknek tökéleteseknek kell lenni. Ezt elérhetjük, ha
eleve minden előkészületet megteszünk, ha nem
fél, hanem egész intézményt alkotunk.
A mennyiben pedig tudtommal e hazában a
női ipariskolák szervezetével senki sem foglalkozott, az imént jelzett két irányban elvállalt kötelességnél fog'va bátor leszek lehető röviden előadni :
először azt, hogy mit értek női ipar tanműhely alatt?
másodszor, hogy mi szükséges ennek alkotásához ?
A női ipartanmühelyben már a 15 évet elért,
vagy azt meghaladott korú leányok és asszonyok
bizonyos munkákat bizonyos időszakok alatt (3—6
hónap) tanulnak s megtanulják ezeknek tömeges
t rmelését kereskedők számára is ha kell, szóval
szerezni tanu'nak.
Természetes, hogy az ily tanműhelyeknél első
feltétel a rendszeresen képzett tanítónő, finnek meg
van felelve.
Második feltétel a helyiség. Ennek tágasnak
és világosnak kell lenni, hogy legalább 25 -30 nő
foglalkozhassék benne.
Szükséges a tanítónőnek egy szárnylakás, ha
csak lehet, ugyanazon épületben. Ezzel jár a tanműhely éSjH tanítónő lakásának fűtése. A tanítónők fizetését én a felügyeletem alatt álló tanműhelyekben 300—400 frtban állapítottam meg, övék
lévén még a privát tanithatási jog.
Egy női ipartanmühely első felszerelése 500
—800 írt között váltakozik. Végre szükség van 200
frt íorgó tökére.
Bármily nagynak tatszik is az első kiadás lényegében, ez mégsem nagy, mert a felszerelés értékei szerszámokra adatik ; a tanítónő fizetése nagy
részben a tanpénzekből kerül ki mig végre a forgó tőke marad s legalább io" u -ot jövedelmez.
Ezek a szükségletek, ezeknek t .'ljesitésére és
megszerzésére kell az iliető városoknak vállalkozni,
melyek a tanműhelyt keblükbe fogadni magukat
elhatározták.
Hogy az intézmény sikerül, azért én, ha isten
éltet s tovább is bírom a magas kormány bizalmát,
— kezességet merek válla'ni.
Oly hévvel és odaad ássál fogom én ezeket
berendezni, mint a mily kedvvel és józanul átgondolva akartam a szövészeti iparnak alapot teremteni. Remélem, e téren nem fogja senki legjobb
intencióimat félremagyarázni, nem fog senki értetlenséggel vádolni.""

met. E szerint az építésben szükséges természet
beli földmunka az érdekelt vidékek, községek lakosainak közmunkaerejével fog véghez vitetni. A megkívántató földterület pedig, ha 100 négyszögölnél
egyesek birtokából többet foglalna el, szakértő bi*
zottság által meghatározandó becsértékben az érdekelt községek pénztárából fog kifizettetni. A
mennyiben pedig az i!y földterület 100 négyszögölnél nagyobb terjedelmű lenne, azon esetben az a
tulajdonos kívánságához képest a község fekvőségéből nyújtandó kárpótlás utján ki fog sajátíttatni.
Igen természetes, hogy a megyénk területén
lévő gátaknak megvizsgálása, a megejtett vizsgálat eredményéhez képest azok leszállítása, vagy
a gátak magasságának meghatározása stb. huzamos időt veend igénybe ; azonban a kezdeményezés megtörtént s i.;'y nincs mitől tartanunk többé,
hogy ez ügy „ad acta" tétessék továbbra is.
Az is igaz, hogy mindezen javítások, munkákálatok tetemes összegbe fognak kerülni : de erős
hitünkbe van, hogy a magas kormány méltányolni
fogja indokainkat s hozzájárul ő is a kiadás fedezésében A mi pedig minket illet : a ráfordított költséget és munkaerőt bizonyára bőségesen megtéríti
azon kényelem és nyugalom, melyben e szabályozás községeinket részesiseni fogja.

A brassói áll. népiskolák mindkét nem i szegény tanulói, mult év dec. 20 án a szükséghez képest csizmákkal, téli öltönyökkel stb. látattak el.
Lábbelit kapott 17. szegény tanuló, melyeknek
értéke (á 3 frt.) 51 frt., heten kaptak nadrágot és
hárman kabátot 25 frt értékben. Téli szoknyát kapott hét leány ; kendővel és harisnyával megajándékoztattak tizennégyen 15 frt. értékbon.
Az áll. népiskolák tek. gondnoksága ezen
fennirt összeget az 1876-ik évben rendezett sorsjátékkal egybekötött táncmulatság tiszta jövedelméből — mint szegény alapból — utalványozta, mely
atyai gondoskodásáért a szegények és szűkölködők nevéb?n a tek. gondnokságnak leghálásabb
köszönet nyilvánittatik.
Miután a szegényekről van szó valóban érdemesnek tartom azon fontos körülményt is megemlíteni, miszerint ha egykor Brassó város szegények
ügyének korszerű megoldása kerülne napirendre
legelső sorban helybeli birtokos tek. T. I. ur lenne
hívatva, egyszer e tárgyban tett sokoldalú tanulmányai, másrészt személyes érintkezése alapján
szerzett tapasztalataival annak keresztülvitelét eszközölhetni. Már évek óta elfogulatlan nemes szive
egyaránt részesiti e város szegényeit vallás- és
A. inalom-gátak leszallitasa Három- nemzeti különbség nélkül minden sátoros ünnep
szombatján gazdag adományaiban.
széken,
A szegények atyját az isten éltesse !
Háromszékmegye törvényhatósága mult évi det's.
cember 10-én tartott közgyűlésének egyik igen lényeges tárgyát képezte a törvényhatóság területén
levő vízi malmok gátjainak leszállítása. Fontos volt
Egy jogi esőt.
e tárgy sok tekintetben s érdekes l-:sz olvasókö(Vége.)
zönségünkre nézve az erre hozott határozat megismertetése is.
A második kérdés az,.liogy minő uton és móSokat zaklatták ez ügyet, megyei közgyűlé- don, azaz polgári avagy bünfenyitő per utján birásünk előtt sokszor képezte interpellatiok tárgyát, landó-e el ez eset, vagy mi ezzel egyértelmű : a
de azért egy lépéssel sem haladt előre a megol- polgári, vagy a fenyitö törvénykezés tárgyát kédás felé.
pezi-e ezen jogsérelem ?
lláromszékmegyében pedig régóta ismétlődA jog feltétlen uralomra van uralomra van
nek csaknem évenkint a nagy mérvű vizáradások, hivatva. A jogsértés, bárhonnan és bármikép szármelyek részint a gátak szabálytalan építéséről, ré mazzék is, az mint olyan fenn nem állhat Az igazszint a belvizek levezetésére szolgáló csatornák ság- eszméje feltétlen érvényénél fogva megkívánja,
hiányából származtak. Rájöttek arra is, hogy a hogy a jogi rend minden megsértése, a mennyire
hirteleni és gyakori vizáradásokat mi sem segiti in- lehetséges, külső hatásában megszüntettessék, azaz
kább elő, mint azon körülmény, hogy a befüggő a sértett jog realizáltassék. Az ember midőn állaerdők hegyeiről a viz által lehordott földomlások- dalmi társaságba lép, ott a jogi rendet óhajtja, felkal a folyam medrei iszappal megtelnek s ennek találni ; mert csakis a jogok biztosithatása végett
folytán a kiömlésnek alig lehet elejét is venni.
áldozza fel eredeti korlátlan szabadságát, érezvén,
Mindezen körülmények hathatósan befolytak hogy ez egy mellőzhetlen feltét arra nézve, hogy
arra, hogy a gátak magasságának meghat irozása, életcéljait 'megvalósíthassa s individualitását szabavalamint a belvizek levezetésére szükséges csator- don kifejthesse.
nák elkészítése előtérbe lépjen. Ez okból a műszaki
A jogi rend fenntartására és biztosítására vomunkálatokat ide hamarább meg kell kezdeni, hogy natkozó legfőbb érdekét az embert társaságnak az
minél előbb befejezést nyerhessenek azok.
állani mint „meghatározott területen közös főhataHároinszékmegye közgülését tehát üdvözöljük lom alatt álló és törvények által rendezett polgári
a határozatért, melyetje tárgyban hozott.*E hatá- társaság" elismerve, céljainak legföbbike gyanánt
rozat szerint utasíttatott a kir. építészeti hivatal, a jogállapot létesítését, vagyis az emberek együtt
hogy e célból hivatali személyzetének szaporításá- létének törvények általi biztosítását tekinti.
ra a szükséges intézkedéseket tegye meg. A mi a
A jogellenes tettek megegyeznek annyiban,
munkálattal járó költségeket s általában az abból hogy mindig a jog negativját foglalják magukban,
folyó terheknek hordozását illeti, erre nézve a köz- de tekintve specificus tartalmukat és formájukat;
gyűlés felterjesztést ír a közmunka és közi. mi- s tekintve a konkrét jogsértésokozta káros követnisztériumhoz. A megye annál bizonyosabban szá- kezményeket, a főhatalom részéről követendő eljámithat az említett minisztériumnál erős támogatás- rás a jogsértők ellen nem lehet egyforma, habár
ra, mivel egy leiratában az ily költségeket tárcájából fedezni maga is megigérte. E felterjesztésnek a cél: a jogállapotok helyreállítása egy. Mig szent
márcsak az államkincstár érdekében is kellő pár- kötelessége" az államnak egyfelől a törvényszegétolásra kell találnia, miután fel lesz fejtve, hogy át- seknek ellentállani és a jogállapotokat bárhonnan
lag évenkint csupán v i z á r a d á s i k ' í r ó k é r t 10 ;-oo jövő veszély ellenében megvédeni, addig másfelöl
frtnyi államadó elengedések történnek, a mint ez meg az igazság azt kívánja, hogy „a status sohase
az adófelügyelőség értesítéséből kitűnik. Érdekében nyúljon szigorúbb eszközökhez, mint minők a jogfog állni tehát az államnak saját kincstára szem- törvényszabta cél elérésére, a megháborított jogálpontjából is a lláromszékmegyében előforduló viz- lapot helyreállítására mulhatlanul szükségesek".
Számtalan ily tiszta, megdönthetlen igazságot
áradások megakadályozására minden tőle kitelhető
magokban rejtő princípiumokból kifolyólag alkotsegélylyel hozzájárulni.
tatott a polgári és bünfenyitő eljárás, mint két küIntézkedés történt a belvizek levezetésére lönböző eljárás. Mindkétnemü eljárás célja a jogálszolgáló szükséges csatornák kiépítését illetőleg lapotok h ilyreállitása ; tényleges különbség e kettő
is, ugy szintén az ahoz megkívántató földterületek közt: mig a polgári törvénykezési jog a formál;s
miként leendő beszerzése sem kerülte ki a figyel-i gazságot keresi és hozza létre s legtöbbnyire ri-
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formalizmusa miatt a valódi a materialist tökéletesen megöli, addig a bünfenyitő eljárás a korlátolt emberi tehetségek által felismerheti a valódit, a materialist kutatja és hozza létre. (Több lényeges különbség is van még a két processus között,
de azokat — mint tárgyhoz nem tartozókat — mellőzöm.)
Hogy mi legyen azon ismérv, mely megkülönbözteti a bűntényt a polgári per útjára tartozó
jogtalanságtól, még eddig a doktrínában a tudósoknak nem sikerült oly biztosan körvonálozni,
hogy az általános elfogadásra talált volna. A kriminálisták túlnyomó többsége és tekintéiyesebbji'i
(Pauler, Schnierer, Szokolai, Preuscsen, Heuke,
Grollmann, Oerstedt stb.) feltétlen megkívánják,
hogy büntetéssel csak is az oly jogsértő sujtassék,
ki k ü l s ő j o g e l l e n e s tette által oly sértést
követett el, m e l y s é r t é s n e k m e g s z ű n t et é s é r e a p o l g á r i j o g e s z k ö z e i elégt e 1 e n e k.*)
A polgári jog pedig a jogsértés elhárítására
a következő négy eszközt nyújtja : a) a megelőző
kényszert, b) a teljesítési kényszert, c) helyreállítási és kártalanítási kényszert, és végül d) a jogellenes cselekvény érvénytelenítése.
Ezeknek előrebocsátása után már nem oly nehéz alaposan megítélni azt, hogy azon kérdés :
vájjon A., avagy B. követte el a jogsértést? minő
uton és módon derittessék és a jogsértés minő peruton realizáltassék, vagy még- más formában is
feltéve a kérdést: képezi-e általános tárgyi tényálladékát ez eset bűnténynek ?
Az én nézetem szerint nem. Ez eset a polg.
törv. jognak képezi tárgyát; mert A-nak követelési joga (?) a polgári per utján is tökéletesen érvényesíthető a polgári jog-nyujtotta — fennebb
említettem — eszközök közül a teljesítési kényszer
által. A tény ily stádiumában nem sértetett B. által A-nak kipótolhatlan joga, nincs fenyegetve az
állami organismus épsége s nincs veszélyben A-nak
állítólagos követelési joga. Szóval : ha B. vissza
nem fizette is a vételárt, a tett ugyan külső, nemleges és jogellenes 'cselekmíny, — de nem olyan,
melynek következményei a polgári jog-nyujtotta
eszközök által jóvá tehetők nem volnának. Ezen
nézetemet magerősbitik a bizonyítási tannak axiómái is. A hely szűke miatt és a hosszadalmastág
kikerülése végett azonban az ezen elvekből levonható argumentumokat ezúttal mellőzöm.
Említettem ügyben már kezdetben bünfenyitő
eljárás indíttatott és közelebbről végtárgyalás tárgyát képezte ezen tény. Az általános tárgyi tényálladík konstatáltatván (?) a kir. törvényszék B t a
csalás bűntényében elmarasztalta.
Hogy mennyiben fedezhetők fel ezen émlitett
tényben mindazon elvek, melyek feltétlen szükségesek a csalás bűntény tárgyi tényálladékához —
fennebb kifejtett nézetem után szükségfelettinek
tartom fejtegetni.
Parabolává vált egy nagy francia philosofusnak, Moliernek az élettapasztalatból merített eme
jeles mondata : /révedés az "élet, nem él, ki nem
téved." Tévedhettem én is, csalhatatlanságot nézeteimnek nem vindicalok s csakis hálára kötelez, ki
objektív argumentumokkl fent nyilvánított véleményem mellől elállni kényszerit.
I)r. Pe'liö Jűs^c'.
L E G Ú J A B B .
líócs, jan. S. Miután Tisza Kálmán miniszterelnök Andrássy Gyula gr külügyminiszterrel hosszabb ideig értekezett, a fiuárvonaital ma Budapestre utazott — Szapáry Gyula
gr. pénzügyminiszter a kedvező k'inenetel felé
közeledő kölcsöntárgyalásokat holnap folytatni
fogja, — pénteken pedig vissv.a utazik Budapestre, hogy oit szombaton a pénúigyi bizottság első ü ésén, melyben az 1879 iki költségelőirányzat tárgyalása kezdetét veszi — résztvegyen Délután Szapári Gyula gr. hosszabb
ideig tartó kü ön kihallgatáson tett előterjesztést ő felségének a-i 1879-ki költségvetésről.
B e c s , j a n . S. A .Pest Corr." jelenlése :
A magyar hireloperációk iránti tárgy lások
közel állnak befejezésük he és alaposa kilátás,
hogv kedvező eredmény fog eléretni A
magyar pénzügyminiszter ma délután két éránál tovább értekezett a vágvöigyi vasul képviselőivel.
Tisza miniszterelnök és Turkovics miniszteri tanácsos a mai gyorsvonattal Budapestre
utaztak, de a jövő hét elején ismét visszatérnek Bécsbe

* ) Általam i'inert ide tirlniő vélemények a k ü v e t k e i ő k :
B e k k c r szerint „büntetést érdemelnek mindazon cselekvények,
melyek az állam ak-n-ata, coljaival ellenkezésben állanak.> H e p p
a bűnösség jelét a cselekveny közveszélyességébe Iu-lyezi. S t o li 1
szeánt ^büntetendő mindazon cselekvény, mely .- ital a/, elkövető
személy az áilam tekialélyével dacol*; ennek meg nem állhatáiát
bizoiyitja Hekker. Még eg / hibás vélemény a K ö s 11 i u é : szerinte „bűnösség forog fenn mindannyiszor, vslah nvszor a-, alany,
akarat a jog ellen tudatosan cselekszik* Lásd Schnierer id ramkájának 87 — SS. lapját.

K Ü L Ö N F É L É K .
— A MŰ egyleti közvacsorával összekötött, f.
hó 18-án tartandó táncestélyre minden intézkedés
megtörtént. Felszolgáló nők szám szerint 24 en
lesznek; a férfiakból álló rendező bizottságban
12 en vannak. Ezen estély, melyet különösen a
nők részéről az egyszerű öltözék jellemez, igen látogatottnak Ígérkezik. Ugy halljuk, hogy a vidék
előkelősége is szép számban lesz képviselve.
— Ti>roklobb.tn halt meg és temettetett el dr.
S a m e t Fülöp ur Frigyes nevü 8 éves fia is. A
kedves gyermek néhány órával élte tul testvérét
s már nap csütörtökön d. a. eltemettetett. Őszinte
részvétünkkel osztozunk a lesújtott apa bánatában.
— Himlő járvány is kezd uralgni és pedig
aggasztó mérvben. Kézdi-Vásárhelytt az árvaleányhiz növendékei kivétel nélkül meghimlőztek s a
városon is nagy terjedelmet vett e betegség.
— Külünüs haláleset. Szotyorban e hó 8-án
halt meg . . . . vagyonos gabonakereskedő. Nejét, kivel a leggyöngédebb házas életben volt a boldogult, férje halála felett kimondhatlan fájdalom
ölté el. A csapás annyira megrendité, hogy egy
szívszaggató sikoltással férje holt testére borult s
pillanat alatt halva rogyott össze ő is térje oldalánál. A szegény nőnek szive repedt meg. Mindkettőt tegnapelőtt temették el általános részvét
mellett a közös sirba.
— Cnrncvnl. Vidékünkön ugyancsak folynak
a táncmnlatságok; ugy látszik, fel akarják hasz
nálni a farsangi idényt. Most ujabban január 25-én
Kovásznán rendeznek táncvigalmat a kaszinó javára. Kézdi Vásárhelyit pedig egy zártkörű táncestély és két álarcos bál tartatik, melyek közül az
első február i-én lesz az olvasó egylet javára, utóbbiak egyike február 8-án az ev. ref. egyház kepemegváltási alapja javára, a másik pedig február
15-én a háromszékmegyei Erzsébet árvaleánynevelő
intézet és Stephánie menház javára.
— A Duna vize hirtelen áradásnak indult, s rövid idő óta "38 cmtrrel emelkedett; ez azonban
még nem jelent veszélyt, — mert jég alig van, —
csupán egyes darabok úsznak lefelé. Ugyanezért
a városi árvizbizottság részéről n.'.n is tesznek még
semmi intézkedést, most azok koraiak volnának.
Azt jelentettük már, hogy az előleges óvintézkedések meg vannak téve.
— liras^ay Sámuel, a fáradhatatlan agg tudós 79 éves dacára még mindig páratlan ifju buzgalommal és kitartással dolgozik. A tudós a félévi szünidőt Budapesten töltötte és szorgalmasan
kutatta a na£y könyvtárakat. Szívóssága nemcsak
csöndes munkára, hanem hosszabb utazásra is képessé teszi. Nagy zenész levén egyszersmind, ha
valami műélvezetet igévő koncert kínálkozik, elmegy ő Kolozsvárról Bécsbe, Párisba s bárhova is.
Most Joachim művészete vonzotta különösen a fővárosba. Tavaly, mikor Patti Bécsben énekelt,
ugy elment Kolozsvárról, hogy senki sem tudta
hova tűnt. Ötöd nap aztán azt mondta az öreg,
hogy csak Bécsben volt a Patti-koncerten. — A
tudós akadémikusok minap, amikor az aggastyán
a gyűlésben megjelent, mindjárt gyanították, hogy
ez a látogatás mindenekelőtt Joachimnak, a „hegedű ldrály"-nak szól.
— Széchényi Béla grófról, ki több fiatal tudós
kíséretében Kkelet Ázsiában utazik, a „Corresp.
Politique" tudósítást közöl. E tudósítások Schangaiból keltezvékj s november i-ig terjednek. Az
utazók e nap indultak meg Schangaiból az ottani
osztrák-magyar consul kíséretében Pekingbe. Szept.
29-én Széchenyi gr. kihallgatáson volt Tien-csinben
Ei Kung-Chang chichti-i alkirálynál, ki igen barátságosan fogadta- s további útjára minden szükséges ajánlással ellátta. Az alkirály hangsúlyozta az
utazó előtt hogy mindazon államok közt, melyekkel China szerződést kötött, Ausztria Magyarország az egyetlen, melylyel a jó viszonyok soha
sem voltak félbeszakadva. Okt. 9 én Kung herceg,
a chinai császár nagybátyja fogadta az utazókat s a
boszniai okkupációról beszélgetett velők.

— Luiu házasodik. III. Napoleon fia, ki tucl
valevőleg nem rég egy dán hercegnőnél próbált
szerencsét, de onnét kikosaraztatott, most Spanyolországra veté szemét. Mint mondják a „herceg"
egy bizalmas emberét elküldé a spanyol miniszterelnökhöz, hogy a három infánsnő valamelyikének kezét szerezze meg számára. B. miniszterelnök felelete, mint egy külföldi lapban olvassuk,
nem volt ugyan épen elutasító, de valami sok biztatást sem tartalmazott.
— Moncusit, mint a táviró jelentette, e hó 4-éu
végezték ki Madridban. A királygyilkost, —
irja a „Lanterre" — tömlöcéből 2-án reggel 8 órakor kisérték a börtönbeli biró elé, az úgynevezett
Seladero börtönterembe. A biró felolvasta előtte
a megkegyelrnezést kérő folyamodványa elutasítását, mit Moncasi a legstoikusabb egykedvűséggel
minden felindulás nélkül hallgatott végig, a nélkül
hogy arcának csak egy izma is megmozdult volna,
sőt ajkai körül gúnyos mosoly vonaglott. Ezután
kezeiről leoldották a bili^e^eket és ő ép oly egykedvűn irta alá kivégeztetÍR£,J-itéletét. lljjai nem
remegtek irása igen jól olvasható. Ezután a világi
bíróság átszolgáltatta őt az irgalmas barátoknak,
az úgynevezett la Paz szerzetbelieknek, kiknek
tisztéhez tartozik már 1421 ik év óta a halálra ítél-

teket a vesztőhelyre kisérni. Moncasit a börtönből
a szerzet kápolnájába vezették s ott maradt más
napig, az az 4-dikéig, reggeli 8 óráig, folyvást a
szerzetesek társaságában. Itt vette át még fivérének és rokonainak búcsúleveleit, melyeket szintén a
legnagyobb stoicizmussal, de elérzékenyülve olvasott. Nyolc óra után a szerzetesek átszolgáltatták
a bakónak, kivel a merénylő egy két öszvértől húzott kocsiba ült és ropant sokaság jelenlétében
kivégeztetett a garotta (fojtó csavar) által. — Az
utolsó pillanatig mindent megkisérlettek a büntetés megváltoztitására. Moncasi fivére és védője a
kortesben és a minisztériumokban a legsürgősebb
lépéseket tették, közbenjárásra kérték föl Castelart
és Sagastát, s Jimenez del Cerro védőnek sikerű t
is audienciát kapnia a miniszterelnöknél. Canovas
del Castillo szívesen fogadta ugyan,de értésére adta,
hogy a kivégeztetés visszavonhatatlan, a Tarragonból és Barc 'onából 7500 aláírással érkezett kérvény dacára is. — A gyilkos 22 éves neje ig hó
napos gyermekével Madridba ment, kihallgatást
kérvén a királynál és az aszturiai hercegnőnél. A
király megakart kegyelmezni a gyilkosnak, de a minisztertanács nem akarta útját állni az igazságszolgáltatásnak. Alfonz király újév napján fogadta Moncasi testvérét és a védőt s megígérte, hogy
közbenjár a minisztertanácsnál, anélkül, hogy si
kerrel biztathatná őke!. Egy óra hosszat volt együtt
Canovas del Castillóval. A minisztertanács a halálbüntetést a királygyilkosok tendeciájával szemben
szükségesnek találta, s határzata mellett megmaradt. A minisztertanácshoz csütörtökön délután érkezett vissza a semmitőszék válasza, melyben a halálitélet megerősittetik és a királynak kegyelemérti
kérvény elvetése ajánltatik; Canovas del Castillónak és társainak ismét egy órai rábeszélésre volt
szükségök, mig király a halálitéletet helybenhagyta.
Pénteken reggel aztán tudtára adták Moncasinak
az ítéletet.
— Román tengeri fürdő. Mint Bukarestből
irják, a román középitísi miniszter a fejedelem és
fejedelemné kívánságára utasított egy mérnököt,
hogy a román tengerparton J (Dobrudsa) tanulmányokat tegyen s helyet keressen egy tengeri fürdő létesitesére. Valószínűleg Mangalia környéke
lesz erre legalkalmasabb.
Angol vélemény az Uchatins-ítgyukról. A
woolwichi Royal Artillery Institution jelentést kapott a megbízott Owen őrnagytól az osztrák-magyar 6 hüvelyes acélbronz-ágyukról A jelentés általában igen kedvezően nyilatkozik az Uchatiusokról, megjegyzi azonban Owen őrnagy, hogy bár
ezen uj anyag takarékossági okokból a monarchiára nézve elég előnyös lehet, mert számos bronzágyuja volt s mert az uj ágyukat saját fegyvergyáraiban öntetheti, — ő nincs abban a nézetben,
hogy ez az anyag sok ideig kibírhatná a versenyt
az acéllal, melynek feldolgozásában az ujabb időben oly nagy haladás történt, a mint ezt a párisi
kiállítás bebizonyította.
— Egy ódon műemlék összeomlása A Lissabon melletti belemi torony, (tőrre de Belem),
mely egykor államfogházul szolgált, a góth építészet legremekebb műemlékeinek egyike, december
18-án beomlott. A pompás mór stylben épült galleriának költséges kiépítését nem rég határozták
el s az eredeti terv szerint akarták befejezni az
építkezést. Már vége felé közeledett is a munka,
midőn, az emiitett napon, reggel 9 órakor rémítő
recsegés-ropogással az egész épület összeomlott.
Az áldozatok számát egyelőre nem konstatálhatták.
Roppant nép gyűlt össze az omladékhoz, mely
egyszerre így vált semmivé. Don Louis király
azonnal a helyszínére ment, ugy a király atyja és
testvére és a miniszterek is. — A romok alatt 8
embert találtak halva. A belemi torony a hajdani
Jeromos-rendiek kolostorának volt egy része. A
párisi kiállításon ez épület remek homlokzatának
utánzata ékesítette a portugall osztályt.
— Egy száműzött királynő. Matteucci olasz
Afrika-utazó, a kí nem rég utazott Abessziniába,
hogy onnan Közép-Afrika kikutatására induljon,
misszióval bízatott meg a pápától, a mi egy érté
kes arany korona átadásában állt Meneliknek, Soa
királyának. Matteucci levelet intézett Massanából
Rómába a földrajzi társulathoz, melyben a következő újságot beszéli el Menelik udvarából: Menelik
első neje, Menelika, fiát, a tróörököst folytonosan
folytonosan háborúra tüzelte János, abesszinai király ellen, hogy atyja birodalmát kiszélesítse. E
miatti bosszúságában Menelik elűzte udvarából nejét, a ki most egy hegységben él száműzetésben.
— Rablógyilkosaiig. Gyomán, mint a „Békésm.
Közi." irja, dec. 29-kén borzasztó rablógyilkosság
történt. Az emii tett napon a délutáni órákban Züld
Józsefné szült. Kovács Máriát saját lakásán, hol
egyedül volt, kirabolták, őt magát pedig a kamaban kötél által kivégezték. A boldogtalan férj,
egy temetésről hazatérve, családi hajiékában feleségét halva taláta. A rablógyilkos már kézrekerült,
jelenleg a gyomai börtönben ül. Tettét bevallotta s
egyszersmind a rablott összegből mintegy 290 frtot
elő is adott. Állítólag makói iíletőségü, de állítása
szerint többen vannak, kik közreműködtek, kiknek
neveit és viselt dolgait a megejtendő törvényes
vizsgálat fogja kideríteni.

Nyomatott Pollák Mórnál Sepsi-Szentgyörgyön

Értők- és váltó-árfolyam a bácsi es. liir. nyilvünos
tőzsdén január 10.
Magyar aranyjáradék
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
»
If
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
„
„
„
1876. évi államkötv.
„
vasúti kölcsön kötvény
. . . .
„
földteliermentesitési kötvény .
Temesvári
„
„
. .
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„
„
. .
Szőlődézmaváltsági
„
. .
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„
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„
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„
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Ezüst
Cs. kir. arany
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Bereckben a városi tanács alatt levő vendéglő 1879, 80, 81 és 82 egymásután követ-

kező 4 évre folyó évi januárhó 12-én, d u

3 órakor, nyilvános árverés utján haszonbérbe
kiadatik, mire érdekeltek ezennel megfúvatnak
Az árverezési feltételek e városi tanácsháznál megtekinthetők
Bereck 1S79 jam;ár 2

Gábor hun1,

3—3

polgármester.

Bikszádon a Tusnád és U_ik felé köziekedó út men'én levő, a zabolai gróf M I K E S BE
N E D E K utódai tulajdonát: képező vendégfogadó az egész éven át tartó koresmaregalejoggal
egyetemben a fo'yó 1879 év áprilhó 24 ikétól
kezdve egymásután következő három évre haszonbérbe r.dandó.
Az erre vonatkozó fel ételek K ü n I e J oz s e f ügyvédi i ódájában Sepsi-Szentgyörgyön
megtekinthetők
1 3

Egy jó háztól való íiu a Kiassowskv'féle divatüzlet IK-P Brassóban mint

szabad kézbő! jutányos áron eladó.
Értekezhetni e lapok kiadó-hivatalánál.

