
10. szám. Sepsi-SzenlgyÖrgy, 1879. Vasárnap, február  2. IX. évfolyam 
Szerkesztőségi Iroda: 

Főpiac, Csulak-féle  ház, 

hová í lap szellemi részit 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal : 
P o l l á k Mór könyvnyomdíja 

kővé a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmenteren intézendők. 

A. háromszáki 

Megjelenik ezen lap hetei 
kint kétszer: 

csütörtökön és raiii 

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 
( H á z i í p a p - e g y l e t " é s a „ s s ^ s E - s z e a t g j o r g y t ö n k é n t e s t ű z d í t i - e g y t e t " hivafcaías  k a z t a a j t . 

Előfizetési  feltételek  : 
Helyben házhoz kordra, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . é frt  — W. 
Kél évre . . . 3 frt  — W. 
Negyedévre . . 1 frt  5« Wr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasAbos petit-sorért, v*jjr 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij kül5n 30 Wr. 
Nyiltfcér  s o r a 15 kr. 

A pcnzüg)i bizottság munkálata. 
A pénzügyi bizottság bevégezte az 1879. 

évre szóló költségvetés tárgyalását Ha a bi-
zottsági megállap dások össze lesznek ál itva s 
a budget véglegesen szerkesztve lesz, a pénz-
ügyi munkálatok teljesen be lesznek fejezve. 

A pénzügyi bizottságok tevékenységének 
köre jóval korlátoltabb, mint ezelőtt. Ma már 
a pénzügyi demobilizáció korszakát éljük ; most 
már a kormány is idegenkedik mindazon esz-
mék iránt, melyek egyúttal pénzt jelentenek ; 
minden kiidásaink, melyek az administrációhoz 
vagy beruházásainkhoz szükségesek, alul marad-
tak még a minimumon is. E szerint itt a pénz-
ügyi bizottságnak alig van teendője 

Hanem van ezen kiviil a pénzügyi bizott-
ságnak egy igen fontos  teendője ; megvizsgálja 
ugyanis az évek során megállapodásra jutott 
költségvetés részleteit, őrködik szigoru pontos-
sággal a felett,  hogy a beladnrnistrációnk ren-
delkezésére megmaradó összegek vájjon kellő 
időben és kellő célra fordittattak-e  ? 

Hogy megfelelt  e e bizottság ezen kívá-
nalmaknak, ugy hisszük, leginkább ki fog  tiin-
ni, ha számokkal illusztráljuk. A bizottság a 
rendes bevételek előirányzatában hathatós relc-
t fikációkat  eszközölt. Mert ámbár egy bevételi 
tétel, t. i az állami és vasutak jövedelme 240 
eztr forinttal  fel  van emelve, a többi ágaknál 
o y jelentésekkel állunk szemben, hagy a ren-
des bevételek előirányzatában összesen 1 millió 
400 000 ftttal  esett a költségvetés summája. 
A legnagyobb leszállításokat a földadónál  ta-
pasztaljuk, ott 425,000 frttal  esett a mérleg, a 
jogilletményeknél 420,000, az állatni jószágok-
nál 488,000, az ál ami erdőknél 129,000 és az 
ingó államvagyonnál 100,000 frt  mutatkozik. 

Egyes bizottsági tagok, különösen az egye-
sült ellenzék részéről igen szorgalmasan sürget-
ték a különböző b vételi ágaknál a nagyobb 
törléseket. Az előterjesztett törlések egész ösz-
szege sem érdemelte meg azonban azt a lármát 
melyet a biz. tagok igen ártatlan biz.^beszédeik-
ből a pártlapok ütöttek Ugy látszik, szándékos 
célzattal igyekeztek a bevételeket ke léténél 
alább szállítani, csupán azért, hogy ez által a 
költségvetési hiány aránya hirtelen nagyobbod-
jék Hogy mennyi érdeme, minő része van eb-
ben a hazafiságnak,  azt még csak gondolni sem 
sem tudjuk ; annyi azonban tény, hogy a mai 
viszonyok között nem igen emelnék az ország 
érdekeit a bevételek olyannemü alábbszállitásai. 
A pénzügyminiszter, igen természetesen, ellene 
mondott az ily szándékú leszállításoknak s a 
bizottság eltalálta az arany középutat a t ú l -
h a j t o t t és igen ó v a t o s előirányzás közt 

Az előirányzat áTapja e szerint határozatlan 
lesz ezután is, valamint ingatag vo't minden 
időben. Nálunk, hol a jövedelem alapja feltéte-
lezve van az időjárástól, felttte'ezve  van a politikai 
pártárnyalatok tendenciájától, határozott knlt-
ségelőirányzati alapról szó sem lehet. Nálunk 
az ellenzék csupán pártja érdekeit tartja szem 
elo'tt, nem pedig az országét. Ha a párt érde-
keinek használ valami, elfogadják,  ha pedig ár-
tani lehet ve'e a kormány hitelének, akkor a 
haza kárára is oppositio — és oppositio mind 
halálig. 

Egyelőre beérjük annyival, hogy konsta-
táljuk azt a végeredményt, hogy a különválasz-
tott államadóssági és vasúti kamatbiztosi ási ci-
mek kivételével a költségvetés többi részeiben 
a bizottság összesen 1 518,585 frttal  gyengí-
tette a mérleget s tehát e m e l t e a kormány 
által előirányzott deficitet. 

ivoRStanlinápolyhail  ismét javában uralkodik 
a palotaármány s míg Európa türelmetlenül várja, 
hogy a török kormány végre komolyan hozzáfog-
jon zilált viszonyai rendezéséhez, a porta köreiben 
csak a régi személyes versenygések folynak.  Mult 
csütörtökön, mint a „Pol. Corr." jelenti, a szultánt 
ismét meglepte régi betegségének egy heves roha-
ma s alkalmat erre az adott, hogy ismét „összees-
küvést" rendeztek a szultán megrémitésére. A pa-
lota közelében több lövés hallatszott ? a rémüldö-
ző Abdul Hamid ezt a palota megrohanásának jel-
adásául vette. Azt is beszélték neki, hogy a kert 
őreinél fegyverek  ta'áltattak, melyek teljesen kü-
lönbözők a palota őreinek fegyvereitől,  tehát két-
ségkívül összeesküvőktől kerültek oda. Senki sem 
kételkedik, hogy a legújabb összeesküvés ismét a 
Said basa találmánya, ki szükségesnek látta újból 
megijeszteni a szultánt, hogy annál könnyebben 
uralkodhassék rajta. Célját — legalább részben — 
el is érte ; Savfet  basa rendőrfőnök,  mivel semmit 
sem tudott ez összeesküvésről, elmozdittatott s he-
lyére Hafiz  basa, Said hű embere neveztetett ki. 
Said továbbá belekeverte a gyanúba Server basát 
is, kit veszélyes ellenségének tart s kit állítólag e 
gyanú alapján kíván eltávolítani Konstantinápoly-
ból, Eszad bey helyett nagykövetté neveztetvén őt 
ki — Bécsben. 

Ilí'csben, hir szerint, nem nagyon kellemesen 
hatott annak hire, hogy a porta S e r v e r basát 
fekarja  oda küldeni s a „Köln. Ztg"-nak ez ügyben 
jelentik: „Az osztrák-magyar külügyi hivatal s ne 
vezetesen Andrássy gr. nem nagyon örült a porta 
azon javaslatán, hogy Server basa, a san stefanoi 
szerződés egyik aláírója, foglalja  el a bécsi nagy-
követi állomást, Andrássy gróf  tudvalevőleg legsa-
játabb müvének tekinti,'•hogy Ignatieff  e munkája 
a berlini kongresszu* on megsemmisíttetett; még 
nem nyilatkozott ugyan véglegesen, hogy nem ki 
vánja Server basa kineveztetését, de hiteles forrás-
ból jelentik, hogy ilyféle  értesítés már legközelebb 
történni fog  s föl  nem tehető, hogy a török kor-
mány azt ne vegye figyelembe." 

As orosz-török véirleges békeszerződés meg-
kötés elé gördült akadályok még mindig nincse-
nek elhárítva, a mi annál sajátságosabb, mert fél-
hivatalos közlemények folyton  ismételgetik, hogy 
csak „másodrendű" kérdések körül uralkodnak dif-
ferenciák.  — Az eddig már végleg megállapított 
pontozatok - - mint Konstantinápolyból jelentik, a 
következők : 

1) A hadi kárpótlás papirrubelekben, megha-
tározott áifolyam  szerint fizetendő,  ugy hogy tény-
leg 300,000 (?) rubellel kevesebb, mint eredetileg 
volt s összesen s z á z h e t v e n m i l l i ó ezüst ru-
belből áll. 

2) Az Oroszországban volt török hadifoglyok 
eltartásaért járó kárpótlás a berlini szerződés alá-
írása napjáig számíttatik s nem a tényleges haza-
bocsátásig. A török meghatalmazottak ugyanis azt 
adták elő, hogy Oroszország maga az oka, ha a 
török foglyok  tovább maradtak orosz területen, — 
mert az orosz kormány szándékosan tartotta visz-
sza a foglyokat,  hogy eként nyomást gyakoroljon 
a portára. 

3) Oroszország lemond arról, hogy Törökor-
szág kötelezettséget vállaljon a berlini szerződés 
végrehajtása iránt; de e helyett a porta köteles a 
következő nyilatkozatot aláírni: „A san-stephanoi 
szerződés megsemmisített pontjait a berlini szerző-
dés helyettesíti." 

4) Thrácia kiürítése az orosz csapatok által a 
jelen szerződé s aláírásától számított hat hét alatt 
kezdendő meg. * 

Londonban az angol-afgán  háború befejezését 
már közel állónak hiszik; indiai liirek szerint S i r 
A 1 i útban van visszafelé  Kabulba, hogy itt a bé-
két megkösse, még mielőtt az angol csapatok el-
foglalják  fővárosát.  — Northcote kincstári kancel-
lár egy levelében, mely egy Devonportban rende-
zett lakomáról vnló elmaradását menti ki, szintén 
megnyugtató nyi'alkozatokat tesz s levele végén 
igy szól: „Az uralkodó aggodalmak közepette azt 
hiszem, hogy több ok van a reményre, mint csüg 
gedésre s én bizalommal tekintek a jelen év lefo-
lyása elé." Azt azonban az angol miniszter ur nem 
érintette, vájjon e bi/almaa szorosan vett angol viszo-
nyokon kivül kiterjed-e másra s nevezetesen a ke-
leti ügyekre is? 

A francia  konnftny  igyekszik megfelelni  pro 
grammjában tett ígéreteinek. A közoktatási minis-
ter előterjesztette a népoktatási törvényt, — mely 
szigorra nézve a legszélsőbb határig megy. A hi-
vatalnoki karban is megkezdődtek az elmozdítások 
és áthelyezések s a pénzügyigazgatás és az állam-
ügyészségek körében a monarchisták helyeit sűrű-
en foglalják  el a republikánusok. A radikális frak-
ciók mindazáltal folytatják  támadásaikat Dufaure 
kormánya, sőt már Gambetta ellen is, mint a ki 
magatartása által lehetővé tette a jelen minisztéri-
um megmaradását. 

Sepsi-Szentgyörgy v&ros a közmüve -
' lödé3 terén. 

Sepsiszentgyörgy, 1879. január 30 án. 

Tisztelt szerkesztő ur I 
Mint városunk egyik igénytelen polgára, a 

nélkül, hogy valakit megbántani akarnék, egy pár 
szót kockáztatok e város életéről a fentebbi  cím-
ben foglalt  közművelődést illetőleg. 

Ismerem e városnak múltját, a mennyire ko-
rom és emlékező tehetségem engedi; ismerem e 
városnak előhaladását a közelmúltban és jelenben : 
épen ezért nem lesz talán egészen indokolatlan, ha 
pár szóban a kc zmüvel<jd>'-shez való viszonyáról 
én irok egyelmást. 

E városnak annyi számos tanintézetei, olyan 
sok intelligens férfiai  vannak, hogy ez a közműve-
lődésnek erős bástyája lehetne s az egész vidékre 
nézve mintegy irányadó szerepet vihetne e város 
csak akarat kellene hozzá. 

Lehet, hogy az akarat megvan, — és mégis 
hiányzik valami, a mi fenn  tudná tartani az érde-
keltséget, folytonos  tevékenységbe, mozgásba hoz-
ná a szellemi erőket a város vidéke társadalmi éle-
tének fejlesztésére. 

Nem tudom én ezt a „valamit" valódi nevén 
megnevezni. Nem közöny ez, mert hiszen mindnyá-
jan halljuk uton útfélen  emlegetni: „beh jó volna 
egy hangversenyt rendeznünk!" „beh rég nem 
vo't színházunk!" stb. A közvélemény általában 
meglehetős kellemesen van hangolva minden a 
közmivelődés felé  irányult törekvések iránt, — és 
mégis azt kell tapasztalnunk, hogy társadalmi éle-
tünk pang. E városnak mintha fiatalsága  nem is 
volna, alig-alig jelenti magát elvétve egy-egy bál 
alkalmával, akkor is elszórtan s az ifjúi  lelkesedést 
annyira jellemző minden nemesebb tüz nélkül. 

Hova lett a mai ifjúság  ? 
Ha visszagondolok régi napjaimra, mi máskép 

volt akkor minden Mennyire más szeiep jutott ne-
künk a külső életben ! Hát a mostani ifjúság  a mű-
velődés magasztalt századában nem találná meg á 
maga helyét, melyet betölteni hivatva van? 

Ilyen s ezekhez hasonló kérdések merülnek 
fel  lelkemben, ha rágondolok városi életünk unal-
mas f a l u s i  napjaira. — De ugyanakkor mintegy 
elégtételül a talán keményen vádolt ifjúságnak  — 
eszembe jut a csak nem régi időkben fennállott  és 
oly szép kezdetnek indult m ű k e d v e l ő t á r s u -
l a t . Hisz az ifjúság  megindult a nemes irányban 
s mikoz a legszebb reményeket kötöttük hozzá : 

akkor aludt el, hihetőleg örökre, 
Ezen műkedvelő társulat-városunk t?nitó és 

kereskedő ifjúságából  alakult nem régiben. A kez-
det nehézségein ifjúi  hévvel, hangyaszorgalommal 
átestek s hogy többet ne említsek, például oly da 
rabokat hozott színre azon rövid idő alatt is, me-
lyek a műértők bírálatát fényesen  kiállották. Az-
tán hoszáfogott  e társulat belügyei rendezéséhez-
A most „díszteremmé" metamorphált városi nagy-
terem felékitését  ez a társulat kezdette meg. Jöve-
delméből diszes csillárokat, függönyöket  vásárolt 
s ha tovább fennállhatott  volna, mindenesetre be-
végezte volna saját költségén a diszités munkáját 
is. A társulat azonban, a mint emiitép, lehajtá fe-
jét örök álomra s vele együtt szunnyadni kezdett 



minden nemes ügy, mely a közművelődés terér 
városunk közönségének szellemi tápot nyújthatott 
volna. 

Azóta még szinészek sem jöttek hozzánk. A 
kik vállalkozni akartak városunk ilyen nemű szó-
rakoztatására, azok el lettek utasítva, mert az egyet-
terem, hova a közművelődés papjai beférhettek  vól-
na, „diszszalonná" alakult át, egyebütt pedig szí-
nészeknek való hely sincs. 

Közelebb itt járt Nyéki színigazgató Brassó-
ból s előadta illetékes helyen, hogy a szini kon-
gresszus által csoportosított járások között a 24-ik-
nek épen a sepsi-szentgyörgyi járás volt felvéve 
Sepsi-Szentgyörgy város központtal. Fenn tehát 
ugy gondolkoztak, hogy városunkban, a müveit 
közönségü Szentgyörgyön, legalkalmasabb helye 
lesz a vidéki színészet központjának. Nem tudom 
ugyan, minő válasszal tért meg Nyéki ur, de félek 
hogy ebből a dologból sem lesz semmi, mert nincs 
hely, a hova a szinészet beférhetne  városunkban. 

Hogy ránk nézve nem valami nagy dicsőség, 
ha városunkat kitörlik a központi városok sorából, 
hogy legkevésbé sem hízeleg S.-Sztgyörgy értel-
miségének s a művészet iránti fogékonyságáról 
meg nem érdemelt bizonyítékot szolgáltat az or-
szág előtt: azt bizony könnyű belátni. 

Én nem is hiszem, hogy ezt fontolóra  ne ve-
gyék az én polgártársaim. Hiszem, hogy az elöl-
járóság is, mely általában életképességének s a 
közügyek iránti előszeretetének annyi tanújelét 
adta már, módot fog  találni arra nézve, hogy vá-
rosunkból a szinészet örökre száműzve ne legyen. 

Ezen jó reménységem kifejezése  mellett a t. 
szerkesztő ur engedelmével vissza fogok  én még 
térni a fentebb  vázolt közéleti pangásra is. El fo-
gom mondani nézeteimet egy város intelligens fér-
fiai  hivatásáról, megmosdatom egy kissé azokat, 
a kik miatt a műkedvelő társulatnak el keliett 
aludnia s általában elmondom én az okát annak is : 

miért nem lehet nálunk társas életről magasabb 
értelemben szó. 

S. 

A pestis. 
A pestis dolgában irja az „Egyetértés" kon-

stantinápolyi levelezője, — hogy a török kormány 
nagy pénzszorultsága mellett is erélyes egészség-
ügyi intézkedéseket tesz, hogy a behurcolást meg-
akadályozza. 

Legközelebb híre terjedt, hogy már Salonik,-
ban szedné áldozatait. A kormány rögtön jelentést 
kért s egyúttal orvost küldött a helyszínére, a ki 
az ottani orvosokkal egyetemben konstatálta, hogy 
absolute semmi nyoma nincs ott a vésznek. A kö-
zönségre kedvezöleg hatott e tudósítás, miután a 
félelem,  hogy Salonikiban kitört a vész, nyugtala-
nitólag hatott a kedélyekre. E nyugtalanság any-
nyiban előnyös, hogy a kormányt gyors rendsza-
bályok foganatosítására  ösztönzi. — Nem is tudják 
megérteni még Törökországban sem a könnyelmű-
séget, melylyel az osztrák-magyar monarchia döntő 
kóréi fogják  fel  a bajt, a melyet soha sem lehet 
eléggé kicsinyelni. A török kormány ugyanis az 
erre vállalkozó orvosok közül már küldött ki a 
pestis tanulmányozására és pontos jelentéstételre. 
Es ezzel kapcsolatosan életbe léptette főleg  a ha-
jóközlekedést érintő szabályokat. 

De leginkább tartanak a szakkörök attól, -
hogy Románián és Bulgárián át csempészik be a 
veszedelmes kórt. Az orosz kormány t. i. minden 
tekintet nélkül küldözget egyes csapatokat az el-
foglalt  területrészekre egyenest Oroszország belse-
jéből. S a milyen gonosz az orosz hatalom, kitelik 
tőle, hogy készakarva terjeszti el másutt is, hogy 
élvezhesse a kárhoz a kárörömet. 

Talán nem kell nekem innen önök kormányá-
nak figyelmét  felhívni,  hogy Románia nincs ám oly 
messze Erdélytől, az orosz átvonulásokból eredő 
veszedelem könnyen átcsaphat Magyarországba is. 
— Jó lenne, ha gondoskodásuk tárgyát e vonal is 
képezné. 

Hogy mennyire komolyan fogják  fel  még a 
portánál is a bajnak esélyeit, mutatja, hogy napok 
óta ezzel foglalkozik  nemcsak a közönség, hanem 
a kormány és szultán is. Mind több és több óv-
rendszabályt léptetnek életbe, hogy az úgyis elég-
gé megvert török birodalom sanyaruságaihoz a 
pusztító dögvész ne járuljon. Az intézkedések egyik 
legfőbbje,  hogy a városon kivül barakokat épite-
nek, a melyek egy részé vesztegházi célokra fog 
szolgálni, más része pedig a gyanús betegek elhe-
lyezésére. 

Általában, a mint ezekből látszik — a török 
kormány szokatlanul éber és buzgó s mindent el-
követ, hogy a pórhuzam közte és az orosz kor-
mány között javára váljék. 

* 

Berlin, január 28. A birodalmi gyűlés február 
12-ére hivatott össze. A pestis elleni óvrendszabá-
lyok céljából kiküldött bizottság a kormánynak 
egy Muszkaországba küldendő biztos elküldését és 
a Muszkaországbóli árucikkek behozatalára nézve 

1 bécsibizottság által elfogadott  rendszabályok al 
kalmazását javaslandja Á „National-Zeitung" sze 
rint Finkelnburg titkos tanácsos a bizottsógga 
közli, hogy a járvány eredeti helye hivatalos ada 
tok szerint nincs konstatálva, valamint kiterjedése 
sem, — és hogy a járványos helyiségek elzárolása 
kétszeres biztossági kordon által történt meg. 

München, január 28. Pettenkoffer  tanár teg 
nap a kormány megbízásából Berlinbe utazott, — 
hogy a pestis elleni rendszabályok életbe lépteté 
séről tanácskozzék. 

Berlin, január 28. A tegnap hozott bizottsági 
határozatok folytán  a szövetségi tanács ülést t . -
tott, melyben minden Muszkaországból érkező áru-
cikkekre nézve a behozatali tilalom a bécsi konfe-
rencia értelmében elhatároztatik. A tanácskozások 
általán véve egészen a bécsi határozatokhoz csat-
lakoznak. A személyforgalmat  illető rendszabályok-
ra nézve csak holnap fognak  határozatok hozatni. 
Egy katonai kordon mozgósítása még eddig neiu 
jött szóba. Az eddigi hírek szerint a járvány mind-
eddig csak az asztracháni kormányzóságra szorít-
kozik. A tovább való terjedésről szóló jelentések 
nincsenek megerősítve, jelesül ismételt kérdezőskö-
désekre a csernigowi kormányzóságban fellépett 
pestisre nézve még nem jött hivatalos megerősítés. 
A válaszok mingeddig tagadólag hangzottak. 

A képviselőházból. 
A Franciaországgal kötött egyezmények tár-

gyalása volt a képviselőház január 28-ikán tartott 
ülésének napirendjén. Baross Gábor előadó indít-
ványára e szerződések együttesen vétettek általá-
nos tárgyalás alá. Bakay Nándor rövid beszédében 
— melyet a szerződés e'fogadásának  kijelentésével 
végzett, ismételten fölemiitette  azon szomorú tényt, 
hogy ezen egyezményekben Magyarország megint 
alárendelt szerepre van kárhoztatva. Simonyi Ernő 
az előadó beszédére tett megjegyzéseket s felhívta 
Franciaország nemzetgazdasági politikájára azok 
figyelmét,  kik a vám- és kereskedelmi ügyekben 
Magyarország örökségét egy tál lencséért odadad-
ták. Kemény Gábor tartott még egy rövid beszé-
det, mely után a szerződésekről szóló két törvény-
javaslat ugy általánosságban, mint részletekben az 
egész ház által elfogadtatott. 

A pénzügyi bizottság iiléso. 
A képviselőház pénzügyi bizottság jan. 28-án 

délelőtt az országos ülés után összeülvén, Wahr-
mann Mór mint előadó felolvasta  a kereskedelmi 
minisztérium költségvetéséről szóló bizottsági je-
lentést, mely hitelesitfetett. 

A kataszteri munkálatokra 27-én előirányzott 
a bizottság a pénzügyminisztérium költségvetésé-
ben 2 millió forintot,  magáról a munkálatról, an-
nak késedelmezéséről és nem helyes irányáról a 
28-iki ülésben hosszasabb tárgyalás folyt,  melyben 
Szonthag" Pál ismételten hangsúlyozza annak szük-
séges voltát, hogy a közönség necsak a pénzügyi 
bizottság jelentéseivel, hanem más uton is a lehető 
legnagyobb nyilvánossággal megnyugtattassék az 
iránt, hogy a kataszteri munkálatok adóemelést 
nem céloznak. Lukács Béla elégnek tartja, ha a 
jelen kormány kijelenti, hogy nem szándékozik az 
adót emelni, — de a jövő kormányok kezeit nem 
tartja megköthetőnek. André, miniszteri tanácsos 
a kataszteri munkálatokra vonatkozó munkálatokat 
terjesztvén elő, — előadja, hogy a tiszta jövedelem 
többlete, melyet a kiigazítások előtüntetnek, 9 mil-
lió frt,  ennek megfelel  2'|, millió forint  adó. 

Ezután felvétettek  az államadósságok ; rendes 
kiadás: 91.925,600 frt,  ebből esik a quotára 30 
millió ; földtehormentési  ós örökváltság i6'|, millió 
•szőlődézmaváltság 2 millió ; rendes bevétel 3 millió 
130-370 frt-

Szapáry gróf  miniszter mindenek előtt jelenti, 
hogy az aranyban fizetendő  kamatoknál a költség-
vetés készítésénél ió"|0 vétetett fél  ; január elsején 
azonban az agio i7°| -ra emelkedett fel,  ezt tehát 
az illető tételeknél hozzá adatni kéri. Wahrmann 
'Mór 18 |0-ot indítványoz, — a bizottság azonban a 
pénzügyminiszter indítványát fogadja  el. 

A kincstári utalványok visszaváltására fordí-
tandó 80 milliós aranyjáradék és 7 6 m i l l i ó s köl-
csönnél szintén módosítást indítványoz a miniszter, 
a mennyiben a kincstári utalványok még be nem 
válthatók s igy e címen több adósság marad. A 
többlet mennyisége fölött  rövid vita támadt, a bi-
zottság 9 milliónak megfelelő  kamaítd többet vesz 
fel  az Előirányzatba. 

A szőlődézmaváltság bevételeiből Lukács B. 
268 000 frtot  töröltetni kiván. A bizottság a minisz-
ter közvetítő indítványához képest az 1.934,200 fo 
rinttal előirányzott bevételt 1.800,000 forintra  szál-
lítja le. 

Az 1878-ik évi hiányok és az okkupácionális 
költségek fedezésére  kötendő kölcsönt az előirány-
zott 1.800,000 forint  helyett 2 millió forintra  eme-
lik föl. 

•^Vasúti kamatbiztositási előlegek cimén elő-
irányoztatott 10.800,000 frt.  Szapáry gróf  miniszter 
indítványára az 1878. évi részletes adatok alapján 
ez összegből 600,000 frt  töröltetett. 

Ezzel a bizottság az egész 1879. évi költség-
vetés részletes tárgyalását befejezte.  -— Hátra van 
még a mérleg összeállítása az egyes megállapított 
tételek szerint és az általános jelentés tárgyalása 
és megállapítása Ezen célból, valamint az uj köl-

es ődtörvényjavaslat tárgyalása céljából a legköze-
lebbi ülés csütörtök d. e. 10 órára tüzetett ki. 

A székelyföldi  kisiisíük tárgyalása. 
— Janu -r 29. — 

Következett  Tibád Antal képviselő s társai 
által a székelyföldi  kisüstök tárgyában bc-adott in-
dítványnak indokolás végetti felvétele. 

T i b á d Antal hosszabb beszédben támponto-
kat keres a törvényben és indítványának támoga-
tására, s kifejti,  hogy a szészai'óról alkotott 18O8. 

i XVI. törvénycikk 12. §-a második bekezdésé-
ben, a Székelyföld  s némely vidékeire nézve a 
tényleges viszonyoknak megfelelőleg  biztosíttatott 
azon jogosítvány gyakorlása is, hogy az illetők évi 
2 frtnyi  fogyasztási  adóátalány előleges lefizetése 
mellett egy ausztriai akósnál nem nagyobb kis üs-
tökkel liszttartalmu anyagokból is főzhessenek  pá-
linkát; a volt pénzügyminiszternek azonban az 1878. 
évi X X I V t. c. 112. § ára való hivatkozással a kö-
zelebbi augusztus hó második felében  kiadott és 
szeptember első napjaiban foganatba  vett rendele-
lete ezt megszüntette. Tekintett:! arra, hogy a fen-
nebb érintett kedvezmény elvétele foly  tán a Szé-
kelyföld  lakói nagyobb részénél a so'.-.oldalu hon-
polgári kötelességek teljesítésének egyik lényeges 
feltétele  esnék el, a nélkül, hogy ebből az államra 
bármely irányban is haszon hárulna ! ismételve in-
dítványozza társai részéről is :• Utasittassék a pénz-
ügyminiszter, hogy az 1878. évi XXIV. t. c. 112. 
i^-ának — vonatkozással az 1868. évi XVI. t. c. 
13. tj-a második bekezdésére — hiteles magyará-
zata tekintetéből a legrövidebb idő alatt törvény: 
javaslatot terjesszen a képviselő ház elé : ha pedig 
ennek eszközlése akadályokká ütköznék, más al-
kalmas módon hasson oka, hogy a kérdés, 3 szé-
kelyföldi  concrett viszonyoknak megfelelő  megol-
dást mentől előbb megnyerje. 

S z a p ár y Gyula gr. pénzügyminiszter : Ré-
szemről e kérdést szintén rendkívül fontosnak  tar-
tom, mert jó megoldásától egy egész vidék felvi-
rágzása függ,  de mert épen rendkívül jontosnak 
tartom, nem szeretném, ha oly lptározat hozatnék, 
mely a kérdés helyes me_ipldá át megnehezítené. 
Hogy azonban mégb alkalmat nyírt ak arra, hogy 
e kérdés minden oldalról felderittessék,  shogykür 
lönösen alkalmat nyújtsak érveik teljes kifejtheté-
sére azoknak, kik azt hi»zik, hogy e kérdés a tör-
vény korlátain belől — mert a t. c. módosítása ál-
tal megoldható szándékom egy szaktanácskozmányt 
hivni össze, melybe kérem a t. házat, ne méltóz-
tassék e kérdésnek napirendre való kitűzése iránt 
előre határozni. Méltóztassék azért a kérdésnek-
inditvány szerinti megoldását elhalasztani. (He-
lyeslés.) 

T i b á d Antal belenyug.,zik az indítvány tár-
gyalásának elha}asztásáb4. 

Elnök ^felteszi  a kérdést: kivánja-e a ház az 
indítvány tárgyalását. 

A ház kívánja, de később akarja napirendre 
tűzetni. 

Törvényhatósági szabályrendelet 
az 187 7  évi  „V.V.  törvénycikk  IX  ik fejezet  §§-ai 
alapján  létesítendő  összesített  gyámpénztár  kezeléséről. 

(Folytatás.) 

38. §. A kamatok kellő időbeni befizetésének 
ellenőrzése végett az összesitett gyámpénztár a ma-
gán kötelezvényekről  a kamatlejárati határidőkrei 
tekintettel IT/a számú minta szerinti' jegyzéket 
vezet. 

Ezen jegyzék alapján minden december és ju-
nius hó végével a követelési tőkekönyvből  a leg-
közelebbi hó elsőjén lejáró kamatokat ki kell tudni 
és nyilvántartani. 

A minden év októberhava első napján vissza-
fizetendő  tőketörlesztési részletekről a 11/b számú 
minta szerinti nyilvántartás vezetendő. 

A teljesen kifizetett  kamatok és tőkék ezen 
jegyzékben esetről esetre keresztülhuzandók. 

39. §. Az adós által kölcsönvett tökének a 
törlesztési idő lejárta előtti teljes lefizetése  az ár-
vaszék előleges engedélye folytán  ellogodandó, ha 
a felmondás  a julius 1 -én teljesítendő kamat lefize-
tés alkalmával történik és ha a tőke azon év ok-
tóberhava első napján pontosan befizettetik;  e'.len-
kező esetben még a legközelebbi január i-én ese-
dékes félévi  kamat is lefizetendő,  önként értetőd-
vén, hogy julius és október közti időszakban is el-
fogadtatik  a tőke teljes befizetése,  ha azon évi ka-
mat decemberhó végéig ki van fizetve. 

Az ily tőkék nyilvántartása a 12.) számú minta 
szerint árvaszéki elnök által vezettetik. 

Minden tőketörlesztés a kötelezvényre följegy-
zendő és adatolandó azon esetben, ha adós a tör-
lesztésnek a kötelezvényrei följegyzését  határozot-
tan kívánja és ha arra a szabályszerű nyugta bé-
lyegét átadja. 

40. g. A kamat vagy tőketörlesztési részletet 
pontosan' nem fizető  adóstól az egész még nem 
törlesztett" tőke a hátrálékban levő és fizetésig  járó 
félévenként  előre tőkésítendő kamattal együtt per 
utján minden felmondás,  avagy előleges megintés 
nélkül felhajtandó. 

A kamat és tőkerészlettel hátrálékosok kimu-
tatását, melyben megnevezendő az adós neve, la-
kása, polgári állása, a tőketartozás mennyisége és 
azon időpont, melytől a kamatok, vagy tőketörlesz-
tési részletek hátrálékban vannak, 3 gyámpénztár 



két példányban a vonatkozó kötelezvények mel-
léklése mellett az illető hó 15-én elkészíti és 3 nap 
alatt az árvaszékhez beküldi; ezen kimutatás egyik 
példánya az árvaszék átvételi elismervényével el-
látva a gyámpénztárnak visszaadatik, mig a más 
példány a kötelezvényekkel  együtt a fölhajtásnak 
bírói uton leendő foganatosítása  végett — a tiszti 
ügyésznek végzésileg kiadatik. 

A gyámpénztárhoz visszaadott kimutatás alap-
ján az egyes kötelezvények a pénztári naplóba ki-
adásba teendők. 

41. §. Az adósnak az árvapénztárból kapott 
kölcsönről külön beiró könyvecske kézbesítendő a 
13. sz minta szerint, melybe a követelési könyvvel 
összhangzólag a tőketartozás, továbbá minden ka-
mat és tőkébőli kifizetések  a gyámpénztár által 
bejegyzendők és bizonyitandók. 

42. §. A kölcsönnek kamatostóli teljes befi-
zetése után a gyámpénztár által árvaszéki enge-
dély folytán  a kötelezvény az ahoz tartozó és a 
pénztár használatára többé nem szükséges okmá-
nyokkal együtt adósnak kézbesítendő az adós által 
bélyegzett és árvaszékileg jóváhagyott zálogjog 
törlési engedélylyel együtt. 

A beiró könyvecske adóstól vissza veendő és 
a kötelezvény visszaadásinak tanusitásaul a napló-
hoz csatolandó, 

IV. fejezet. 
É v i b e r e k e s z t é s s az ö s s z e s í t e t t g y.-
p é n z t á r k e z e l é s é b ő l k e l e t k e z ő f ö l ö s 

l e g k i t u d á s a . 
43. §. Minden *r:ámadási év végével az össze-

sített gyámpénztárnak valamennyi követelési és 
tartozási számlakönyvei teljesen berekesztendők s 
a könyvekben eszközölt számadási befejezés  alap-
ján a napló lezárás szerint mutatkozó pénztárnn-
radék figyelembe  vétele mellett az összesített gy.-
pénztár összes követelési és tartozási állapota meg-
állapítandó. 

E végre a 14) és 15) számú minta szerint két 
külön kimutatás készítendő, melyben az év kezde-
tén; követelési és tartozási állapot, a szaporodás 
és apadás s végre a számadási év végén főered-
mény kitüntetendő-

' 44. §. A számadási évet követő időszakra — 
esetleg előre fizetett  kamatok elfogadandók  és a 
mérleg készítésénél külön inutatandók ki. 

43. §. Ezen két kimutatás alapján a 16.) szá-
mú minta szerint sommás évi számadás szerkesz-
tendő s annál az összesített gyámpénztár kezelésé-
ből keletkező fölösleg  kitudandó, mely utóbbi tar-
talékalap gyanánt tekintendő s a netalán előfor-
duló veszteségek és kezelési költségek fedezetére 
fordítandó  a törvényhatóság közgyűlésének belügy-
miniszteri jóváhagyással hozott határozata folytán. 

46. §. A tartalékalap számára a pénztár t^-
tqzási könyvében saját számla nyitandó, melybe a 
tartalékalapból fedezett  netaláni költségek is beik-
tatandók. 

V. iejezet. 
K ü l ö n ö s h a t á r o z a t o k . 

47. §. A gyámpenztár kezelői minden év vé 
gével számadásaikat kellőleg berekesztvén, okmá-
nyolt napló, követelési és tartozási állapot kimuta-
tásával és az évi számvetéssel (mérleggel) együtt 
a következő év márci is hava végéig a megyei al-
ispánnak beadják, ki azt a megyei utszámvevővel 
(számvevőséggel) megvizsgáltatja és annak vélemé-
nyével együtt a törvényhatóság tavaszi rendes köz-
gyűlése elé terjeszti jóváhagyas végett. 

A napló mellékelt okmányaival együtt a gy.-
pénztárnak visszaadandó. 

A számadás alapján készített évi mérleg egy 
példánya a belügyminiszterhez felterjesztendő.  (1877 
X X . t. c. 300. §.) 

48. Minthogy a gyámoltak és gondnokoltak 
pénzei csak a felettük  gyakorlott gyámhatóság 
tartama alatt kezelhetők a gyámpénztár által, ha 
a gyámhatóság alóli felszabadulásra  vonatkozó ha-
tározat az illetőnek kézbesíthető nem volna, vagy 
a kézbesítéstől számítandó félév  alatt a pénzt fel 
nem venné, ha annak tulajdonjoga vitássá válnék, 
ha a jogutódok nagykorúak, vagy nagy és kiskorú 
jogutódok az örökségi tárgyalás alkalmával ki-
egyezni nem tudnak : a gyámolt, vagy gondnokolt 
követelési állapotát tárgyazó kimutatás kivonata a 
2.) számú mintából elkészítendő és a gyámpénztár 
által az árvaszékhez előterjesztendő a végre, hogy 
annak alapján a gyámolt vagy gondnokoltat illető 
pénznek birói kézbe leendő letétele iránt intéz-
kedni lehessen. (1877. évi X X . t. c. 286. §.) 

49. Tiszti ügyész, mint a gyámpénztár jog-
ügyi képviselője részére az összesitett gyámpénz-
tári perek folytatására  árvaszékileg engedélyezett 
előlegek a tartalékalapból fedezendők  és oda téri-
tendők meg. 

50. §. A tartalékalapból lesznek fedezendők 
az összesitett gyámpénztár kezelésével későb fel-
merülhető költségek is, de ily kiadások iránti tör-
vényhatósági közgyűlési határozat belügyminiszteri 
jóváhagyás előtt végre nem hajtható. (1877. X X . t. • 
c. 298. §.) 

51. § Az összesitett gyámpénztár pénztőkéjé 
bői a folyó  kiadásokza i°/(| mindig készletben tar-
tandó, ez azonban 500 frtn&l  magasabb összegre 
nem rúghat. A többi pénzkészlet 6000 frtig  a Há-
romszéki takarékpénztárba helyezendő azon eset-
ben, ha az nem volna azonnal kikölcsönözhető. — 
Ezen összegen felül  a többi az 1877. évi X X . tc. 

295 4. pontja alapján kamatozó letétként a kir. 
adóhivatalnál helyezendő el. 

52. §. A gyámpénztár kölcsönképessége a 
körülmények által ajáulott módon ki is hirdethető. 

53. íj. Jelen szabályrendelet belügyminiszteri 
jóváhagyás és kihirdetés után azonnal hatályba 
lép, végrehajtása iránt 'pedig alispán és árvaszéki 
elnök egyetértve intézkednek. 

Azon tőkeösszegekről,  melyen iul  egyeseknek kölcsön 
nem adható,  valamint  a kamatlábról. 

1. §. Az összesitett gyámpénztári tőkekölcsön 
legmagasabb összege 3000 frt. 

2. A kamatláb általában száztól hét. 
3. §. Az összesitett gyámpénztári tőkekölcsö-

nök után adósok évi 7"],, kamatot fizetnek  félévi 
előleges részletekben, mindenkor január és julius 
hava 1 ső napján. (1877. XX. tc. 290. §.) 

A gyámhatósági  ideiglenes  letétek  kezeléséről. 
1. A kiskorúak és gondnokság alattiaknak 

arany és ezüst pénzei, bankjegyei és váltópénzei, 
értékpapírjai, ékszerei és drágaságai, — mig azok 
rendes kezelése iránt az árvaszék intézkedhetik — 
ideiglenesen a gyáfnpénztárba  helyezendők el. 

2. §. E végre az értéktárgyakat feltüntető  je-
lentés az értéktárgyakkal együtt beiktatás és a 
mellékelt minta szerint az árvaszéki elnök által 
vezetendő letéti napló hat első főrovatai  kitöltése 
után árvaszéki elnök vagy helyettese által a gyám-
pénztárba átadandók. 

3. §. A gyámpénztárban a fölvivő  irnok ale-
téteményt az ott vezetendő és a 2. § ban emiitett-
hez hasonló letétinapló hat első rovatába bevezeti; 
a gyámpénztárnok a letéteményt átveszi, annak kü-
lön csomagban leendő elkülönítéséről és megőrzé-
séről gondoskodik, a letét átvételét a jelentésen és 
az árvaszéki elnök letéti naplója „Megjegyzés" ro-
vatába följegyzi  és a letétemény átvételét aláírása 
által elismeri. 

(Fulyt itása következik) 

L E G Ú J A B B , 
Budapest, jan 31. ívlak Mahon, a kamara 

elnökhöz intézett átiratában állásáról lemondott. 
A kongressus 5 árakor tilt össze a francia  köz-
társaság uj elnökét megválasztani 

Az elnökválasztásnál a kongresszusban 670 
.szavazat adatott be Grevy 563 szavazattal a 
franca  köztársaság elnökévé 7 évre dörgő él-
jenek közt proklamáltatott. 

IJ CS, jan 29 Siavfet  basa ma hosszabb 
látogatást tett Andrássy grófnál.  A basa jan. 
31-éig marad itt. Itteni tartózkodásának nem 
tulajdonítanak po'itikai jelentőséget. 

Szentpétervár, jan. 29. A miniszteri bi-
zottság jan. 29 én Szentpétervár legelókellóbb 
orvosa, köztük 2dekaner és Botkincen indítvá-
nyára elhatározta, hogy a pestis ellen a leg-
erélyesebb rendszab dyokhoz fog  nyúlni, milye-
nek a hullák elégetése, egészségügyi bizottsá-
gok állítása, a végrehajtó hatalomnak egy kéz-
ben leendő egyesítése. Az európai orvosi kitű-
nőségeket legszívesebb fogadtatásban  fogják 
részegíteni 

* Iláromszékinegye  lakosait s különösen 
az ntasokai felette  érdekli az alábbi belügymi-
niszteri lendelet a pestisre vonatkozólag. Meg-
jegyezzük ezúttal, hogy kormányunknak erre 
vonat ozó es utáni intézkedéseit olvasóinkkal 
azonnal közölni fogjuk 

Belügyminiszteri rendelet. 
Méltóságos főispán  ur ! 

A m kir kormány tekintettel az orosz 
birodalomban kiütött pestisre a ragály beho-
zatalának megakadályozása érdekében elhatá-
rozta, hogy az Oroszországból érkező utasok, 
legyenek ar.ok akár orosz, akár más állam 
alattvalói, a keleti határon csak a tömösi és 
ojtozi szoroson és Orsovánál bocsáttassanak be 
az ors-'.ág frületése. 

* Az ezen három átkelő állomásra' érkezők, 
— • ha Oroszországból jönnek — csak akkor 
bocsáthatók át a határon, ha útleveleiken hi-
vatalosan bizonyítva van, hogy azok a bizonyít-
vány keltét megelőző 20 nap alatt a pestis ál-
tal meglátogatott kerületben nem tartózkodtak 
és ha a bizonyítás óta lefolyt  idő aggályra 
okot nem szolgáltat. 

Ugyan ezen intézkedés később a szükség-
hez képest ki f  Jg terjesztetni a Romániából ér-
kező vagy onnan visszaérkező más utasokra 
nézve is, kikre nézve, ha szinte a jelölt három-
szorosra nem ko-látoltatik is a kö.Iekedés, — 
azon rendszabály fog  életbe léptetni, mely sze-
rint igazolniok kell, hogy legalább 20 nap óta 
járvány mentes helyen tartózkodtak. 

Felhívom méltóságodat, hogy ezen rende-
letet a megye területén létező veszteg- és vám-
hivatali állomások főnökeivel,  valamint az érde 
kelt megyei és városi^tisztviselőkkel  haladék-
talanul közölje és annak idején legpontosabb 
megtartása felett  a legszigoruabban, illető hi-
vatalnokokat és tisztviselőket a személyes fele-
lősségre figyelmeztetve,  felügyeltessen. 

Ezen rendelet mind első, mind második 
része életbe léptetésének határidejéről közelebb 
távirati uton fog  méltóságod értesíttetni, ad l :g 
is a rövid útra átkelő határszéli lakosság ezt-n 
rende'etnek mie'öbb leendő éleibe léptetésére 
mihez trrtás végett figyelmeztetendő. 

Az intézkedések oly módon teendők meg 
hogy e rendelet a távirat vitelével azonnal fo-
ganatosítható legyen 

Fogadja stb 
Budapesten, 1S79 január S-án. 

Tisza, s k. 

K Ü L Ö N F É L É K , 
— Itudolf  trónörökös házassága. A „Pest^r 

I.loyd" drezdai levelezője azon alkalomból, hogy 
Rudolf  trónörökös drezdai útját sokan házassági 
tervekkel hozták kapcsolatba, azt irja, hogy jgenis 
ő fensége  eljegyzése legközelebb kilátásban " van, 
csakhogy arája nem Mathild szász hercegnő, han m 
Antoinette toskanai főhercegnő.  A főhercegnő  ki-
nek teljes neve Mária Antónia Leopoldina Annun-
ciata Anna Amália Jozefine  Johanna Immikulata 
Thekl a, csillagkeresztes hölgy, leánya VI Ferdi-
nánd toskanai nagyhercegnek, kinek Anna Mária 
szász királyi hezcegnővef  való első házasságából 
született Elorencben 1858. január 10 én. 

— ÁinnOitia. A király ezüst lakodalma alkal-
mából hir szerint terjedelmes amnestia fog'  g'yako-
roltatni E célból a főállamügyészségek  utján a fog-
házigazgatóságokhoz legközelebb megbízások fog-
nak küldetni az erre vonatkozó ajánlatok megté-
tele végett. A katonai fogházakhoz  hasonló rende-
let küldését várják. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter Zajzon Farkast, a sepsi-szentgyörgyi 
közs. polgári leányiskolához a mennyiségtani és 
természettudományi tantárgyak rendes tanítójául 
végleges minőségben kinevezte, 

— Ralkrónibn. Angyaloson február  8 án jóté-
konycélu zártkörű táncvigalom fog  tartatni. — Az 
étfaivi  községi iskolaszék az iskola-alap gyarapítá-
sára február  8-án, — úgyszintén az uzoni ev ref. 
egyházközség a Tatrangi-népiskola javára zártkörű 
táncvigalmat rendez. — Az özv. Cserey Jánosné, 
Zathurecky Emilia ő nagysága által alapított Szé-
kely nemzeti muzeum berendezési költségeinek fe-
dezésére Kovásznán február  15-én, 50 nyeremény-
tárgy kisorsolásával "összekötött táncestély fog 
tartatni. 

— A gye gjóflilrói  pestis-hírre vonatkozólag, 
melyet közelebbről a „Magyar Polgár" közölt, 
ugyané lap Csikmegye főorvosától  következő fel-
világosító sorokat vette t „Tekintetes szerkesztő ur! 
A „M. P." 17-ik számában közölt azon M.-Vásár-
helyről vett hirre vonatkozólag, hogy Gy. Ditró-
ban a pestisben egy ember elhalt volna, sietek fel-
világosításul tudatni, miszerint ott a küteges hagy-
máz már több hó óta uralkodott ugyan, de pestis 
egyáltalában nem fordult  elő s * mint épen a most 
megejtett vizsgálatból meggyőződtem, a ditrói köz-
ségi főorvos  dr. Szöllösy Máté urnák teljes elisme-
rést érdemlő s önfeláldozó  működése folytán  jelen-
leg ezen járvány is kialvóban van. Gy.-Sztmiklós, 
1879. jan. 25. Dr. Spányik József,  Csikmegye fő-
orvosa. A dementi Csikmegye alispánjától is, mint 
tudva van, ily értelemben hangzott. 

Kivégzés. Miskolcról irják múlt hó 28-ról: 
Városunk ma ismét nagy izgalom színhelye volt. 
Mindenütt azt sugdosták, hogy Kozar^k, budap sti 
hóhér alá s fel  sétálgat az utcán ; a hol pedig az 
ilyen mesterséget űző ember van, ott akasztás is 
szokott lenni. A rebesgetés igaznak bizonyult. Ma 
reggeli fél  7 órakor megnyíltak a Pece partján 
levő katonai fogház  kapui s erős fedezet  közepette, 
a pap mellett sétálgatva és egykedvűen szivarozva 
az utcára lépett a halálra itílt közhuszár : Semegi 
János, ki mult év julius 7 én Vámosgyörkön baj-
társát : Szabó Jánost rövid szóváltás után lelőtte. 
A tettest akkor rögtön elfogták  és ide Miskolcra, 
mint a 30. gyalogdandár törvényszéke elé hozták, 
hol megkezdték ellene a főben  járó pert. Hogy a 
vizsgálat ily sokáig tartott, ennek az oka az árvíz 
volt, mely alkalomkor az akták nagy része meg-
semmisült és igy a pert újból kellett kezdeni. — A 
halálra itélt mult vasárnap, január 26-án hallgatta 
m e g ritka hidegvérrel — sentenciáját. Tegnap 
egész nap — életének utolsó napján — a legvidá-
mabb, gondtalanabb volt, fesztelenül  társalgott az 
őt részvéttel látogató közönséggel és ma is, midin 
a vesztőhelyre ment, nem ült fel  az őt követő ko-
csira, hanem folyton  szivarozva, bátor léptekkel 
sétált a bitó felé.  A várostól mintegy háromnegyed 
órányira fekvő  téglaszineknél állott a bitó, mellette 
Ivozarek hóhér, ki előtt magát a huszár katonásan 
meghajtá, mely bókot Kozarek lekötelező mosoly 



lyal viszonzá. A huszár tétovázás nélkül keresztet 
vetett magára, rálépett a hágcsóra és „isten áldjon 
ineg, magyar pajtások!" kiáltás után kiszenvedett. 
— Semegi, mikor halálitéletét tudtára adták volt, 
azt kérte, hogy ne kötéllel, hanem katonásan, go-
lyóval végezzék ki. Kérelme nem teljesült. A ször-
nyű drámát tömérdek nép nézte ; mindenki sajnálta 
az istenadta huszárját, kit miveletldiiiége (sem irni, 
sem olvasni nem tudott) vitt a bitóra. Árokszállási 
fiu  volt, rom. kath., 22 éves. Csak azt csodáltuk 
itt, hogy mirevaló volt a szegény ördögöt három-
negyed órai útra fárasztani,  mikor most már zárt 
falak  közt ép ugy megtörténhetik — s rendesen 
szokott is megtörténni — e drasztikus igazságszol-
gáltatás. 

— Hét hétig holtrészegen, ügy Wren nevü 
angol ember néhány héttel ezelőtt átvitorlázott az 
Atlanti Óceánon, a nélkül, hogy az egész utazás 
alatt, mely hosszú hétig tartott, csak egy pillanatra 
is ki.ózanodott volna, miután Liverpoolban a sárga 
földig  leitta magát, s a nélkül, hogy egyáltalában 
legcsekélyebb tudomása lett vona arról, hogy Li-
verpoolt elhagyta. Csak a clevelandi (Ohio állam) 
kórházban, hova a hajóról szállították, ocsúdott 
fel  a világtörténelemben páratlan mámorából, s 
csodálkozott, hogy nem adnak nski, mint otthon 
megszokta volt pálinkát; — de még jobban cso-
dálkozott, mikor megtudta, hogy már majdnem két 
hónapja, hogy Liverpoolból eljött. Az öntudatlan 
utazás ugy esett, hogy Wren Amerikába készülvén, 
barátaival bucsulakomát ült, a melyen évek során 
át folytatott  mértékletessége után annyira leitta 
magát, hogy barátjai eszméletlen állapotban vitték 
a hajóra s jegyet váltottak neki Clevelandig. 

Az 1879. januárhó iS-án tartott közvacsorával 
összekötött táncvigalom segélyezésére történt 

ad akozusok k i 111 utatá«n. 

Benkő Elekné 1 malacot, 1 kenyeret, 1 üveg 
ugorkát, 1 frtot.  Szabó Istvánné 2 font  kolbászt. 
Scherg Károlyné 2 kupa bort. Öíves Pálié t ma-
lacot. Kolozsi Miklósné 1 frtot.  Császár Károlyné 
1 -pár csirkét. Spitzer Sára 1 kenyér, 1 kiló cukor 
salátával, Varga Bálintné 1 kenyeret. Pünkösti La-
jos 1 kappant. Salati Andrásné 1 kenyeret, kol-
bászt, 1 kupa bort. Nagy Elekné 1 malacot, 4 üveg 
feketekávét.  Jakabosné 1 pulykát. Pál Istvánné 1 
pulykát salátával. Gyárfás  Samuné 1 malacot. Ütő 
Béniámné 1 pár csirkét. Csala Kálmánné 1 puly-
kát, i kenyeret. Fábián Györgyné 1 kenyeret, 1 
tál ugorkát. Klüngleinné 1 malacot. Rasztavickiné 
2 kenyeret. Barthos József  2 kenyeret. Ütő An-
drásné 1 kupa bort. — Dacóné 4 üveg bort, 2 tál 
tésztát. Nagy Istvánné (tanitóné) 1 pulykát salátá-
val. Dálnoki Károlyné 1 libát salátával, 1 kupa fe-
ketekávét. Mülle«- Emilia 1 libát. Vizi Istvánné 1 
pár csirkét. Kiss Dénesné 1 pár kappant, salátát, 1 
kenyeret. Kozma Jánosné kolbászt, 1 tál tésztát, 1 
kenyeret. Zajzon Farkasné 1 frtot.  Várhelyiné 1 
tál tésztát, i szál kolbászt, ugorkát és 1 forintot. 
Demeter Róza 80 krt. Kovács Bálintné 1 frt.  Lekli 
Károlyné 1 frtot.  Nagy Lajosné 1 malacot, 14 drb 
tésztát. Bartha Béniné 1 frtot.  Wellman Salamon 
2 kupa bort. Bernstein Márkné 1 tál tésztát 1 ku-
pa bort. Csutak Jánosné 1 libát, 15 darab tésztát. 
Bikfalvi  Ferencné 4 kupa ó bort. Nagy Károlyné 
rendőrbiztosné 1 frtot.  Jancsó Albertné 1 kappant, 
1 kenyeret. Benkő Jánosné 1 frtot.  Kóréh Lajosné 
5 kenyeret. Schwarc Frigyesné 1 frtot.  Grósz Jó-
zsefné  1 frtot.  Kupferstich  Józsefné  1 frtot.  Veres 
Gyuláné 3 forintot.  Antal Mihályné 1 frtot.  Nagy 
Lászlóné 1 frtot.  Rézer Móricné 3 kupa óbort. Sas 
József  2 liter bort. Gyárfás  Béniné 1 kupa bort. 
Kiss Áronné 60 krt, Adler Henrikné 1 tortát. Mol-
nár Péterné 1 frtot.  Molnár Aronné 3 frtot.  Deák 
Albert 1 frtot.  Vajna Sándor 2 frtot.  [Kupferstich 
Ernesztin 4 liter bort. Lengyel Jánosné 1 tortát, 2 
rucát. Kovács Albertné 2 frtot.  Csutak Péterné 1 
pulykát, 2 kenyeret. Özv. Cserey Jánosné 1 mala-
cot, 1 pulykát, 1 üveg mustárt, 4 cukormalacot, 4 
cukorsonkát, 1 disznófősajtot.  Séra Polixéna 20 to-
jást, 2 csirkét, 1 kosár almát, salátát. Séra Zsigá-
né 2 'csirkét. Born Lajosné 1 frtot.  Botzenhardt 
Paulin 2 tál tésztát. Kelemen Imréné 1 frtot.  Leh-
rer János 30 drb pulykapánkót, 2 drb tortamalacot 
Sequens posztós 1 frtot.  Rézer Ignác 5 liter bort. 
Ifj.  Nagy György asztalos 1 malacot. Nagy Gyula 
mészáros 1 bélpecsenyét, 20 db iróstésztát. Kocsis 
kapitány fagylaltra  1 forintot.  Kovács Mózesné 50 
krt. Nagy Miklós 1 kenyeret, 4 kürtöskalácsot. Ifj 
Nagy Gyula kereskedő segéd 50 krt. Kovács Izra 
mészáros legény 50 krt. Györbiró Béniám 1 frtot. 
Györbiró Ferenc 50 krt. Schul Sámuel 2 csirkét. 
Solymosi Albert nőszabó 1 frtot.  Nagy Leona és 
Olivia 4 kenyeret. Fogolyán Ivristófné  fagylaltra  3 
frtot.  Antalfi  Lajos ur 1 frtot.  Molnár Sámuelné 1 
frtot.  Pataki Aron 2 kupa bort. Zsigmond Béniám 
1 frtot.  Gyárfás  Dániel 2 csirkét. Sükösd Tamás 1 
frtot.  Barabás József  2 csirkét. Császár Lajos két 
csirkét. Nagy József  nőszabó 1 frtot.  Gyurka László 
1 frtot.  Féder Cecilia 50 krt. Zsigmond Ferenc 2 
csirkét. János Miklós 2 csirkét, 2 butelia finom  bort. 
Kovács Lajosné 1 frtot.  Pálfi  Dániel 1 malacot. 
Sikó Lászlóné 1 tyúkot. Klein Salamon 1 forintot," 
Gidó János 2 bélpecsenyét. Gyárfás  István 1 frtot. 
Goldstein Jákob 25 üveg borvizet. Cstjtak Péter 
és János az edényeket használatra ingyen enged-
ték át. 

40. és 41 küzlciucny 
a kézdi vásárhelyi szegény s munkaképtelen STE-
PHÁNIE menház javára tett szives adakozásokról, 

Karácsonra ajándékoztak: Szabó Mózesné 1 
nyakkendő. Szőcs Józsefné  1 férfikalap,  1 mellény 
és 2 pár változó. Kovács Aronné 1 férfi  rökkli, 1 
pár változó. 2 kis keszkenő és 1 mellény. Hankó 
Lászlóné két kis keszkenő. Pap Andrásné egy női 
rökkli, 2 kis keszkenő. B. Szentkereszty Stcpháyie 
29 sing gyolcs, 5 drb kendő. 
Demkó Ferenc, Rác Bálint, Vitályos Lajos gyűj-
tése Kézdi Vásárhely város 13. 14, és 15. tizedéből. 

Kovácsi Józsefné  2 kupa bab. Rác János id. 
1 véka rozs. Balog István fogházfelügyelő  4 kupa 
bab. Krincki Balázs 10 krt. Mátéfi  Károly 25 krt. 
Farkas Antal 4 kupa bab. Kovács Áron (Plényi) 
10 krt. Princ Ferenc 10 krt. Szőcs Ferenc aszta-
los 20 krt. Idősbb Kupán József  2 véka rozs. Gál 
Gáspár 4 kupa bab. "VVellenreiter Györgyné egy 
napi élelem. Jancsó István 1 véka rozs. Id. Török 
Sámuel 1 véka rozs. Török Sándorné 1 véka rozs. 
Feil Eduárd 50 kr. Török Ferencné 1 véka árpa. 
Kovács Mózesné 10 kr. Mocsi Józsefné  20 kr. Szőcs 
Imréné 1 véka pityóka. Csiki Jánosné 1 véka pi-
tyóka. Pap Andrásné 1 véka árpa. Molnár Jánosné 
ifjabb  20 kr. Kovács Mihályné 2 kupa bab. Laka-
tos Ferencné egy kupa bab. Fekete Ferencné két 
kupa bab 

Fogadják a buzgó gyűjtők s szives adakozók 
a szegény s munkaképtelen öregek nevében kife-
jezett leghálásabb köszönetünket. 

K. Vásirhelytt, 1879. január 14. 
Bt- Szentkei eszty Stepliánio, Nagy Károly, 

elnök. jegyző. 

L 0 T T 0 H U Z A S. 
N.-Szebenben január 29-én kihúzattak a kö-
vetkező számok : 

1H, 45, 51, 64, 66. 

Sepsi-Szentgyörgyön a csiki utcában Pál Ist 
ván és zaláni Nagy Károly szomszédságában a 307 
számú laktelek, az utcára 2 szoba, konyha, pince 
és hijuval, — ugyan az utcára 2 szoba és konyha 
1879. ápril 24-től 1880. ápril 24-ig kiadók. 

Értekezhetni alólirttal. 

1-3 D.wiiokws <K'd k. 

64 közlemény " 
a háromszéki ERZSÉBET árvaleánynevelő intézet 

javára történt szives adakozásokról. 
Karácsonra adakoztak : Fejér Lukácsné 3 fél 

karton kendő. Málnási Kristófné  2 drb kartonken-
dő, 16 drb viaszgyertya, Török Sándorné 25 drb 
mézes pogácsa és dió1 Török Bálintné 3 db képes 
könyv. Id. Dávid Istvánné 11 drb zsebkendő. Csá-
szár Lukácsné 3 drb zsebkendő. Pap Andrásné 12 
drb rézgyűrű, 4 drb szappan, csemegecukor. Ko-
vács Áronné dió, aranypapír, 6 drb viaszgyertya. 
Pócsa Jánosné 4 kiló liszt, 1 font  irósvaj, 10 tojás 
2 véka buza, 1 félvéka  aszalt szilva, 2 kupa mák, 
8 sing gyolcs, 2 drb karton kendő. Szőcs Mózesné 
15 drb szappan. Vertán testvérek 12 drb nyakken-
dő. Ifj.  Dávid Istvánné 22 darab. Hankó Lászlóné 
4 darab félkarton  kendő, 1 darab képes könyv, 
alma. Csiszár Mihályné 2 db téli kendő. Kupán Jó-
zsefné  6 db zsebkendő és csemegecukor. B. Szent-
kereszty Stephánie 6 drb himző olló, 6 drb srófos 
csont horgoló tű, 18 darab vas horgoló tű, 6 drb 
rece tü és motolla, 2 levél varrótű, 2 font  horgoló 
fonal,  12 drb acél gyüszü, 12 drb réz gyüszü, 2 
levél kötőtű. Szabó Mózesné 12 drb tányér. Nagy 
Lajosné 12 drb tányér. 

Szentiványi Ignácné Nyújtódról magnak való 
pityóka 2 véka, — néhány kupa magnak való fu-
szulyka. 

Pócsa Jánosné ivén Peselneken : Pócsa Já-
nosné, Solyom Vencelné, Pócsa Gyuláné és egy 
valaki 1 —1 kalangya kendert. Cseh Viktor 2 cso-
mag lent. — Összeg : 4 kalangya kender és 2 cso-
mag len. 

Fogadják a jótevő adakozók az adakozók az 
árvák nevében kifejezett  hálás köszönetünket. 

Zágon, 1879. január 23. 

Br. Szentkereszty Stepliánie, Uőlcsköri Ilona, 
elnök. jegyző. 

Érték-  és  váltó-dr/oly  am a bécsi  cs. kir  nyilvános 
tőzsdén  január 28 

Magyar aranyjáradék 82.45 
kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

" * „ I L » I I 8 - -

„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 74.— 
„ „ 1876. évi államkötv. 65.50 

vasúti kölcsön kötvény . . . . 101.25 
„ •földtehermentesitési  kötvény . . . 80.— 

Temesvári „ „ • • 75-5<> 
Erdélyi „ „ • • 75-25 
Szőlődézinaváltsági „ • . 85.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 82.— 

n „ „ ezüstben J. . 63.60 
„ aranyjáradék 62.45 

1860. államsorsjegy 73-9° 
Osztrák nemzetibankrészvény — 

„ hitelintézeti „ . . . " . . 773-— 
Magyar hitelbank 212.75 
Ezüst 
Cs. kir. arany 5 52 

Napoleond'or 9-32 

Német birodalmi márka 57-6o 
London 1 1 6 6 0 

Felelős szerkesztő: Miilik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Egy jókarban lévő teljes 

zabad kézből jutányos áron eladó. 
Értekezhetni e lapok kiadódiiva-
talanál 

A z a r c s z í n á i a t a l ü d e s s é g e ! 
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be é-i általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr. 
LEJOSSE-féle 

SAVON 11A.VISANTE 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az so -
ha többé nem használ más szappant. 

g«|r A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 

— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszépitö szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a híva 
talosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan valód 

R a v i s s a n t e 
Dr. HSJOSSE-tól Parisban. 

Ezen világhírű bőrtisz 
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők,napégés 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát 
lanság biztos eltávolítá-
sára. 

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hűsítő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 
bőrt szerez, a legkésőbbi 
öregségig. 

Budapesten valódi minőségben kapható ; 
Török József  gyógyszerész urnái királyuteza 

!a j , szám. Sepsi-Syentgyörgyön Ötves Pál és 
Ííetegli Bálint urak gyógyszertárában. 

Központi szétküldési raktár: Sclnvnre Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 28-̂ -50 


