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A frárarnszékó „Házíípar-egylet" és a „sepsí-szertfcgyörgyí ankénytös tiSzaltá-egyíet" htvatatas közlönyt.
Az elnökválasztás Franciaországban.
Franciaországban a nagy változás teljes nyugalomban ment végbe s remélhetőleg ezentúl sem
log bonyodalmakra vezetni A parlament néhány
napra felfüggesztette üléseit, legközelebbi üléseiben felolvastatik Grévy izenete s akkorig a ministerium is kétségkívül ujjá alakul, miután a szokás
nak megfelelően beadta lemondását. A főnehézség,
melylyel a köztársaság elnökének és kormányának
mindjárt kezdetben meg kellend küzdenie, épen a
a köztársasági pártok túlzó követelésének mérséklésében, ujabb megrizkódások elkerülésében áll.
A közigazgatási hivatalnokok karának és a tábornoki karnak apurációja tekintetében talán könnyíteni fogja a kormány feladatát az, hogy sokan, a
kik eddig Mac Mahouban bizakodva folytatták köztársaságellenes működésűket, most jónak fogják
látni önként visszavonulni hivatalos állásukból. E
mozgalom ugy a diplomáciai, — mint a tábornoki
karban tényleg már meg is kezdődött. A külföldi
és főleg az angol sajtó kedvezően itéli meg a francia eseményeket, szükségesnek látja azonban inteni
a köztársasági pártot a hatalmával való visszaéléstől s nevezetesen a volt reakcionárius kormány
tagjainak tervezett üldözésétől. „Nagyon eszélytolen dolog volna" — úgymond a „Times" — „ha a
köztársasági párt vezérei még fokoznák a különben is eléggé nagy izgatottságot; — tudniok kell,
mily nehéz a megállapodás, ha a felelősség nélküli
tömeg kívánsága szerint kezd a kormány büntetéseket kimérni. Ha Broglie herceg és Fourtou büntetés alá vonatnak, ez csak boszuállás és be nem
látható, — mi haszna volna ennek jövőre; inkább
vértanuk, mint bűnösök gyanánt tűnnének fel. A
republikánus párt tehát jól tenné, ha a lejtőn idejekorán megállani igyekeznék. Kevésbé barátságosan Ítélnek a francia események fölött a német
sugalmazott közlönyök s a berlini „Nat. Ztg" sajnálkozva tekint Mac Mahon után, kinek Franciaország konszoliditása körüli nagy érdemeit hangsúlyozza, a mit a bécsi hivatalos lap esti kiadása
is utána nyomat s kétségtelen, hogy a monarchikus érzületű tábornagy távozását több európai
kormány sajnálja. Remélhetőleg ennek azonban
nem lesz káros hatása Franciaország külpolitikai
viszonyaira, s a „Pol. Corr." párisi tudósítása is
megjegyzi, hogy „a diplomácia meglehetősen "hidegen tekinti a változást, a hivatalos külföld nem
érdeklődik eme vagy ama személyiség iránt, hanem
csak azt nézi, hogy a konzervatív kormányrend
szer fennmaradjon Franciaországban ; ez pedig —
szerencsére — nem függ egészen az elnök személyétől."
Páris, február i. A katonai lapok „L'Armée
Frangaise" és „L'Avenir Militaire" az elnökválasztás alkalmából hosszabb cikkeket közölnek, melyekben lendületes szavakban emlékeznek meg a
Mac Mahon érdemeiről. „L'Avenir Milit." kiemeli,
hogy a hadsereg mindig engedelmeskedni fog az
államfőnek és a köztársaságnak, figyelmezteti azonban az uj elnököt, hogy a hadsereg az államban
egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb intéz
mény, hogy igazgatásának egységesnek kell lennie,
és hogy sohasem szabad vele desorganizáló kísérleteket tenni.
Faidherbe tábornok az orleansi ötödik hadtest parancsnoka lesz Bataille helyett.
A város minden részében a legörvendezőbb
hangulat uralkodik. A külvárosok fel vannak lobogózva. A nyugalom sehol spm zavartatott meg.
Gambetta szándékairól hire jár, hogy oda
akar hatni, hogy a képviselőház gyakorlati irányzatoknak hódoljon és gyorsan teremtse meg a legszükségesebb köztársasági intézményeket. Gambetta
a Morny által lakott, volt elnöki palotába költözködik.
Általánosan azt hiszik, hogy a kamarák nemsokára Párisban fognak ülésezni.
Dufaure ragaszkodik lemondásához. A „Journ.
des Débats" kéri őt, hogy maradjon, mert feltétlenül szükséges. A nevezett lap kiemeli a tábornagy ferde állását és azt mondja, hogy az erkölcsi
rend még csak most van helyreállítva ; — ezért is
uralkodik rend és nyugalom.
Grévy hétfőn költözködik az elyzei palotiba
és fogadja a nagy államtestet.
Beust gróf egyike volt az elsőknek a külhatalmak képviselői közül, ki Grévy elnököt megválasztatása után üdvözölte.
A „Temps" jelenti: D u f a u r e a minisztertanácsban kijelenté, hogy lemondása visszavonhatlan

határozata. — Minden ellenvetésre azt válaszolta'
hogy az uj helyzetnek uj férfiakra van szüksége!
— Dufaure elhatározását este tudtára fogja adn
Grévynek.
Grévy elnök és a baloldal rábeszélése folytán
Dufaure valószinüleg miniszterelnök marad. Wilsou — hir szerint — kereskedelemügyi miniszter é.s
Feisserenc londoni nagykövet lesz.

Grévy megválasztatása
A képviselőház ülését szombaton délután 3
órakor nyitotta meg Grévy és a folyó ügyek elintézése után fölállott é.s elmondotta, hogy levelet
kapott a köztársaság elnökétől, melyet a ház elé
terjeszt. Ezután felolvasta a levelet. A ház a legnagyobb csendben hallgatta végig. Ekkor a jobboldal koekáztatott néhány helyeslést, a baloldal
gyönge mormogást hallatott.
Némi hallgatás után felszólal Grévy : „A febr.
25-iki alkotmány 7-dik cikke rendeli: A halálozás
vagy mas ok által tórtént üresedés esetében a két
ház közös ülést tart és rögtön hozzáfog az uj elnök megválasztásához.
Ezen alkotmányos törvény végrehajtására a
képviselőház délután fél 5 órakor összeül a teremben a senatussal a nemzetgyűlés képezésére, amely
azonnal megválasztja a köztársaság uj elnökét.
Ekkor kiürítették a a képviselőházat és előkészületeket tettek a kongresszus megtartására.
A senatus egészen ilyen ülést tartott.
Háromnegyed 4 órakor a senatorok mind öszsze voltak gyűlve a képviselőház folyosóin és a
képviselők közé keveredve várták a nemzetgyűlés
megnyitását.
Pont ötödfél órakor elfoglalta Martel az elnöki széket. A terem a legrövidebb idő alatt megtelt, képviselők és senatorok össze-vissza keveredve. Nyolcszáz ember szorongott majdnem egymás
hátán.
Martel feláll, egyet csenget és meg szólal:
Szerencsém van a nemzetgyűlés elé terjeszteni a
köztársaság tábornagy-elnökének levelét, a melyet
a senatus és a köztársaság elnökeihez intézett.
Martel felolvassa a levelet. Ismét nagy csend.
Néhány másodpercnyi hallgatás után folytatja
Martell: Ezen lemondás következtében, a melyet
most terjesztettem önök elé, felolvasom azon törvényeket, a melyek értelmében a nemzetgyűlés
összeül.
Felolvassa a fent idézett törvénycikket, folytatja : Az 1875. jul. 16-iki törvény 11. cikke értelmében: midőn a két ház nemzetgyűléssé alakul,
bureuja a senatus elnökeiből, alelnökeiből és jegyzőiből áll.
A nemzetgyűlést megalakultnak jelentem ki.
Most hozzáfogunk a köztársaság elnökének
megválasztásához. A szavazás a szószéken lesz név
szerint való felszólítással.
Ekkor Sarlande megjelenik a szószéken és
szólni akar. „Azt akarom kérdezni, — mondja —
hogy hét évre választjuk-e az uj elnököt ?" — De
nem végezhette be mondókáját a nagy zajban.
Most Gavardie kérdezi a nemzetgyűléstől, —
vájjon nem kell e előbb eldönteni azt a kérdést:
hogy elfogadja-e a nemzetgyűlés Mac Mahon lemondását?
Gambetta: „Az előzetes kérdés, minden vita
nélkül I"
Az előzetes kérdést kézfelmutatással Gavardine ellenében döntik el.
Ekkor Martel kijelenti, hogy megkezdődött a
szavazás és háromnegyed 6 órakor már be is volt
fejezve.
Szavazott 713. Grévy kapott 563, Chanzy tábornok 99, Gambata 5, Ladmirault 1, Gallifet 1,
Aumale herceg 1 szavazatott. — 42 üres lappal
szavazott.
* Az ogyesiilt ellenzék hivatalos organuma, a
„Magyarország" — irja a „N. H." — azon „ l e g j o b b f o r r á s b ó l " vett hirrel lepi meg a jó
forrásból szárma/.ó értesülésekhez nem szokott közönségét, miszerint az országgyűlés ápril végén
királyi leirattal szét fog küldetni, hogy ne legyen
együtt májusban, midőn Novi-Bazár okkupációja
fog végrehajtatni. A „Magyarország ' ismervén „értesülésének természetét, egy lélegzettel szembeszáll
a kimaradhatlan djmentivel is és előre kijelenti,
hogy hirét minden dementivel szemban fentartja.
Ez kétségkívül legkényelmesebb módja az igazság gal való nyilt szembeszállásnak. Bennünket azon -

ban nem tarthat vissza attól, hogy talán „jobb forrásból" vett értesülésünk alapján a hirt tendenciózus koholmánynak nyilvánítsuk. Illetékes helyen
még egyáLalán nem került szóba az országgyűlésnek sem elnapolása, sem bezárása, nemhogy ilyen
e'rtelmetlen s haszontalan határozat hozatala bárkinek is eszébe jutott volna. Ily tervek, ugy látszik,
csak az egyesült ellenzék agyában teremnek, mint
kétes értékű bizonyítékai e jeles párt kormányra
termettségének.
* A képviselőház igazságügyi bizottsága a
rendőri büntető javaslatot jelentéstétel és előadás
céljából kiadta Teleszky István bizottsági tagnak;
erre nyolc napot engedett, melynek lefolyása után
tárgyalás alá veszi a nevezett törvényjavaslatot.
* A magyar román vasúti csatlakozás ügyében
Balacseanu román ügyvivő kijelentette, hogy a román kormány a magyar közlekedésügyi miniszter
indítványait elvben elfogadja. ~A közlekedési miniszter erre — hir szerint, egy szerződés javaslatát
terjesztette a román ügyvivő elé, mely árume^osztási kartellt tartalmaz a magyar román forgalom
részére. Ennek az volna a célja, hogy minden teherszállítmány, mely a két állam között ide-oda
vitetik, a két összekötő vonal, a bukurest-predealbrassói és a bukurest-vercserova orsovai között
egyenlő részben megosztassék, ugy hogy a szállítmányok fele a tömösi szoros határig meghosszabbitandó magyar keleti vasútnak jusson.
Az orosz-török alkudozások, melyekről a franciaországi fontos események jóformán elterelték a
figyelmet, az utóbbi napokban nem haladtak előre
s az ujabb tudósítások csak annak ismétlésére szorítkoznak, hogy a második pontra megegyezés jött
létre olyformán, kogy a san-stefanoi szerződés módosított pontjait a berlini szerződés helyettesíti. A
további differenciák kiegyenlítéséről egyelőre semmi hir s egy távirat, mely szerint a vitás kérdések
elintézése egyhamar nem is várható, megerősítést
nyert egy ujabb táviratban, mely szerint még a
határidő sincs kitűzve, mikor fogják Karatheodory
basa és I.obanov herceg folytatni a tanácskozást.
Hogy a halogat st ezuttal nem a porta okozza, —
kitűnik abból is, hogy Oroszországnak rég hangoztatott feltételét, a Montenegrónak szánt terület átengedését, immár teljesítette ; — Spuz és Zsabljak
csütörtök óta Nikita fejedelem hatalmában van s
a montenegrói zászló már fenn lobog a török helyén A porta hajlandóságáról, hogy a függő kérdéseket elintézze, tudósít a következő konstantinápolyi levél is :
„A Novibazárra vonatkozó tárgyalások ismét
megkezdettek s a török kormány általában nagyon
rajta van, hogy az idegen hatalmakkal fenforgó
kérdéseket mielőbb elintézze s eként oly helyzetbe
jusson, hogy végre megkezdhesse a lefegyverkezést és a szükséges reformok életbe léptetését. —
Kheireddin basa nagyvezirt erre még személyes
érdeke is nagyon szorítja. Állása mindaddig nem
tekinthető megszilárdultnak, mig kézzel fogható
tettekre nem hivatkozhatik; addig pedig, mig a
külpolitikai kérdések állanak előtérben, melyeknek
intézése nem tőle magától függ, — a helyzet n«m
változhatik a nagyvezir előnyére. Ha egyszer a
belügyi kérdésekre kerül a sor, akkor Kheireddin
basa rögtön nagyobb jelentőségre vergődik, átveszi az akció vezetését — s tényleg is első lesz a
kormányférfiak közt, a minek pedig most még nem
mondhatni."
A Bécs és Konstantinápoly közti tárgyalásokról távirják a „Times"-nek január 29-ről : Á fogadtatás, melyben a bécsi kabinlet javaslatai a portánál részesültek és mindenek fölött a török kormány
barátságos hangulata jó sikert Ígérnek a tárgyalásoknak. A tapintatos és békitö politika, melyet a
wűrttembergi herceg Bosznia mohamedán népességével szemben követ, jó hatással volt a porta nézeteinek megváltoztatására. A porta meggyőződött
hogy a boszniai mohamedánokat nemcsak elnyomás és kiirtás nem fenyegeti, hanem épen olyan,
vagy talán még nagyobb biztosságban fognak
élni, mint a porta uralma alatt. A külsőségek keleten nagy szerepet játszanak s az a körülmény,
hogy a bairam ünnep Szerajevoban teljes katonai
pompával ünnepeltetett meg, nagyon jó benyomást
tett nemcsak Konstantinápolyban, hanem általán a
mohamedán világban, mely most meglepetve hasonlítgatja össze a boszniai mohamedánok sorsát a
bulgáriai és ruméliai hitsorsosaikéval.

A képríselöh&z február í-i ülésében Fröhlich
Gusztávnak a tíz évi zárszámadások statisztikai
feldolgozására vonatkozó indítványát, melyet általánosságban mindenki elfogadott, a részletekben
kemény akadályokkal és erős szavazások után letárgyalta s megválasztotta azután a Horvátországgal alkudozandó regnikoláris bizottság képviselő
tagjait. A kérvények ismét leszorultak a napirendről, adatott be azonban három interpelláció. Az elsőt Németh Albert intézte a pénzügyminiszterhez
a dohánytermelés emelése, a másikat Rátli Károly
a bankfiókok tárgyában, a harmadikban Márkus
István tett kérdéseket a miniszterelnökhöz, mint
belügyminiszterhez, a kormánynak eddigi eljárása
iránt az oroszországi pestis ügyében. A miniszterelnök ez interpellációra azonnal válaszolt.
A német fizovetségtaniies minden ellenkező
hirek dacára megkezdte a szólásszabadság ellen
intézett törvényjavaslat tárgyalását; a fenyitőbiróság beavatkozására és a választói jog elvesztésére
vonatkozó pontokat a szövetségtanács kitörölte,
de azért a birodalmi gyűlésnek még mindig elég
oka marad, hogy az egész javaslatot visszautasítsa.
A porosz országgyűlésben, mint egy berlini távirat jelenti, már legközelebb várják a tőrvényjavaslatot, mely a hannoveri király 48 milliónyi hagyatékának elkobzását rendeli. Az ellenkező cáfolatok
tehát mégsem mondtak igazat.
Az ílfcáii harctérről Khosztból január 27 érői
ismét kedvező hirt jelentenek. Vali Mohamed, az
emir testvére megérkezett Ali Khelbe, az angolok
táborába s Roberts tábornok által nagy kitüntetéssel fogadtatott. Mohamednek nagy befolyása
van a gilzai törzsben s az angolokhoz való csatlakozásától politikai és katonai tekintetben egyaránt
nagy előnyöket várnak, mihelyt az angol hadsereg
megindul Kabul felé.
Csernajclt tábornok, mint Nándorfehérvárról
jelentik, Nisbe utazott. A tábornok állítólag Miklós
nagyherceg megbízásával jár, hogy t. i. reá birja
Milán fejedelmet és a Nisben időző minisztereket,
hogy a nis-nándorfehérvári vasút kiépítését egy
orosz vasúti konzortiumnak engedélyezzék, melynek
élén maga a nagyherceg áll.
A bulsuresti kormánynak a kabinétekhez intézett Ígéretéhez képest Károly fejedelem már izenetet küldött a képviselőházhoz, felhiván ezt, hogy
a román alkotmányt a berlini szerződés értelmében módosítsa s eként Románia függetlenségének
elismertetését biztosítsa.

A pestis.
A pestisre vonatkozólag jelentik Berlinből,
hogy Oroszországból semmi ujabb hir nincs ; a német intézkedésekkel szemben Oroszország is erélyesebb cselekvésre határozta magát, legalább kormánykörökben igy tudják. Berlini bankházak füstölő-készülékeket akarnak felállítani orosz bankjegyek s egyéb értékpapírok fertőztelenitésére.
*
A félhivatalos „Nordd. Alig. Ztg." következő
kommuniquét közöl ;
„A bécsi tanácskozásokról a pestis ellen való
óvó rendszabályokat illetőleg, különböző, részint
koholt, részint elfordított hirt bocsátottak szét.
Minthogy e hirek részben nyugtalanító felfogásra
adhatnak okot, melyet a tényállás épenséggel nem
foglal magában, ezennel konstatáljuk, hogy a hírek, melyek a német megbízott dr. Finkelnburg
tervben levő vagy már épenséggel előkészített s a
határzárra vonatkozó katonai intézkedésekről tett
állítólagos nyilatkozatairól szólnak, teljesen koholtak. A közlekedésbe vágó ilyes rendszabályok
javaslatáról a bécsi tanácskozások alatt ép oly kevéssé volt szó, a hogy ma sincs. Az eddigi hirek
épen ellenkezőleg, azt engedik remélni, nogy sikerülni fog a ragályt a mostani szük korlátok
közt megtartani s azért más rendszabályokat, mint
melyeket a bécsi tanácskozásokban ajánltak, javasolni sem kellett.
•

Leinbergből távirják e hó i-röl: A galíciai
tartományi bizottság a minisztériumhoz emlékiratot
int'zett, melyben a bécsi egészségügyi bizottság
által a pestis ellen hozott óvórendszabályokat elégteleneknek állítja, s egy katonai kordon felállítását
és az orosz határon szigorú vesztegzár létesitését
követeli. A lengyel klub érlesittetelett ez emlékiratról.
A brünní községi tanács, mint onnan jelentik,
a lakosságot — utalva az Asztrakánban kitört
pestisre, — tisztaságra, fertőztelenitésre és mértékletességre szólítja fel, kijelentvén, hogy a maga
részéről minden eshetőségre megtette a szükséges
intézkedéseket.

nyugta a gyámpénztár letéti naplójához csatoltatik
és a végzés fogalomivén az érték kézbesítése beigazoltatik.
Ha az érték mint készpénz az összesitett gy.A megyei alispán távollétében H o r v á t h
László m. főjegyző tette meg jelentését a megye pénztárba vagy mint kamatozó letét a m. kir. adóközállapotáról. Jelentésében legelőször a belügymi- hivatalhoz küldetik : akkor annak egyidejüleges
niszternek a főispánok utján közzétett, a pestisre rendes elkezelése mellett elégséges a letéti napló
vonatkozó rendeletéről emlékszik meg.
apunk megjegyzés rovata kitöltése után az ily módoni elmult száma e rendeletet egész terjedelmében közzé- kezdés megtörténtének a fogalomivrei feljegyzése.
5. §. Az árvaszék cime alatt postán érkező
tette, ez alkalommal csak hivatkozunk arra s a
főjegyző, illetőleg az alispáni hivatal azon intézke- pénzértékü küldemények árvaszéki elnök vagy hedését említjük fel, mely szerint az útlevelek iránt lyettese és gyámpénztárnok által aláirt s az árvavaló ajánlat tételek, különösen az 5 napi forgalmi szék pecsétjével ellátott postai vevényre vétetnek
és 15 napi utazási engedély adások csak alegszük ki a postahivataltól és küldetnek be az árvaszékségesebb esetekre szoríttatnak Intézkedett a hi- hez, honnan ez előző §§-okban írtak szerint a tovatal továbbá, hogy a járási és körorvo-ok a leg- vábbi szükséges intézkedések megtétetnek.
6.
Postán érkezendő minden értékes küldeéberebb figyelemmel örködjenek s a legkissebb
gyanús betegséget azonnal jelentsenek be. E tárgy- ményt tartalmazó csomag felmondása a pecsét sérban a megyei egészségügyi bizottság is készített tetlen hagyása mellett a csomagot fölbontó elnök
egy javaslatot a közig, bizottság elé Felemlíti a vagy elnökhelyettesen kivül még egy tisztviselő
jelentés, hogy a belügyminiszter ur az árva- és jelenlétében történik meg, kik a küldemény való
gyámhatóságról szóló szabályrendeleteket helyben- ságos megérke téröl tanúskodnak.
7. §. Jelen szabályrendelet belüg . miniszteri
hagyván, azok már életbe lettek léptetve. A megyei
tisztviselők között annyi változás történt, hogy a jóváhagyás és kihirdetés után hatályba lép, végrehajtása
iránt pedig az alispán és árvaszéki elnök
sepsi-járási-szolgabiró segéd lemondása következtében Kónya Gáborral töltetett be a megürüli ál- egyetértve intézkednek.
lomás. A közrend feltűnően nem lett megháborítva.
A gydmpénzlárha letett pénzérték őrzéséért járó
Kiterjedt e jelentés a megye közig, állapotának
dijakról.
minden ágára s mint ilyen, örvendetes tudomásul
1. §. Az összesitett '„'vámpénztárba befolyó
vétetett a bizottság által.
A n t a l Zsigmond árvaszéki elnök jelentése készpénz és kötelezvények őrzéséért dij nem fiszerint mult január hóban az árva, vagy gyámolt zettetik.
2. §. A gyámpénztári tartalékalap alakitására
eset volt 8389. gondnokolt eset 93. ügyforgalom
1701 darab; január havában beadatott árvapénz a következő őrzési dijak szedetnek :
a) Az 1877. évi X X . t. c. 295. §. alapján kü13-353 f r t 1 6 k>"M i h á y István adófelügyelő jelentéséből ki- lön gyümölcsöztetésre rendelt pénzek kamatai, a
forgalom
tárgyát képező értékpapírok (államkötetűnik, hogy mult jan. hóban befolyt adóösszeg
9.877 frt. tehát a mult év hasonló időszakában be- lezvények, földhitelintézeti záloglevelek, vasúti elfolyt 9.044 frttal viszonyítva, 833 frt. örvendetes sőbbségi kötelezvények, részvények, sorsjegyek
<stb.) szelvényei, illetőleg az ezek-után befolyó és
többlet szerepel.
A k i r , ü g y é s z s é g jelentése a szokásos kamat jellegével biró jövedelmi összegek után 10
kimutatásokon kivül semmi megemlítésre méltó ese- száztóli.
b) Ékszerek és drágaságok becsértéke után,
tet nem foglal magában.
E g 1 m a v e r Adolf, kir. mérnök jelentése sze- tekintettel az őrzési idő tartamára i-=, a becsérték
minden
forintjától 1 évi időtartamra
kr, 1 éven
rint a kir építészeti hivatal az idei utmurka irányzatnak elkészítését összeirási adatok hiányában nem felül 10 évi időtartamra 1 kr, 10 íven felüli tartamra 2 kr.
vehette foganatba.
c) A forgalom tárgyát képező értékpapírok
V a j n a Sándor, kir. tanfelügyelő jelentésébörzei
árfolyam szerint becsértéke után az előbbi
nek egyik igen érdekes részét azon pont képezte,
pontban
megállapított dijaknak fele jár.
melyben az iskoláknál előforduló mulasztásoknak
d) Magánkötelezvények és jogi okiratokért 5
az isk. elöljáróságok által havonként való bejelentését s azok szigorú megbüntetését sürgeti. Az is- évi időtartamra 20 kr, 5 éven felül 10 évi időtarkolaszék számadásaira vonatkozó javaslata szintén tamra 40 kr, 10 éven felüli időtartamra 60 kr. —
elfogadtatott s határoztatott, hogy mindazon köz- Minden egyéb irat és oklevélért 5 évi időtartamra
ségi elöljáróságok ellen, melyek a tanév bevégző- 5 kr, 5 éven felül 10 évi időtartamra 10 kr, 10 éven
dése után legkésőbb 30 nap alatt az illető iskolai felüli időtartamra 30 kr.
3. Í5. Az őrzési dijat nem a letevő fél, hanem
számadásokat, a közig: bizottság erre vonatkozó
meghagyása szerint, a megyei tanfelügyelőhez be az tartozik fizetni, kinek részére az őrzött értéknem terjesztik, azok ellen az 1876. 28. t.c 7. tárgyak kiadatnak.
§-ban előirt eljárás múlhatatlanul alkalmazásba fog
A régi pénzkezelési rendszer dtalakitdsdrol.
vétetn i.
I. fejezet.
A k i r . p o s t a i g a z g a t ó s á g jelentése A r é g i ö s s z e s i t e t t á r v á i p é n z t á nem vétetik tudomásul, minthogy abban a mult
rakról.
közig, bizottság által hozzá intézett azon kérdésre,
1.
A miklósvárszéki, telegdi, baconi és kohogy a s. sztgyörgyi távírda és postahivatal egye- vásznai
összesitett árvái pénztárakba tartozó adósittetett-e, nem adott feleletet.
sok ellen tartozásaik befizetése iránt folyamatba
A K i 1 y é n községi iskolaszék működési ideje tett perek mielőbb befejezendők ; a valamely oklejárta után a törvényes idő alatt nem szervezte ból még meg nem indíthatott perek azonnal, vagy
újra magát, s az iskolaszéket a közig, bizottság ki- az ok megszűntével meginditandók.
nevezte.
2. §. Ezen szabályrendelet életbe lépte után
A k o v á s z n a i községi és állami iskoláktól — az átmenettel járó netaláni zavarok kikerülése
az 1876-ik évről hátrálékkal érkeztek be a szám mellett kellő időben az árvaszék a szükséges intéadások, illetők a mulasztásért a törvényszabta el- kedésekel megteendi arra, hogy az eddigi összesijárás alá esnek.
tett gyámpénztárakba követelési joggal biró árvák
Á r k o s i községi biró Barabás Sándor és tár- követelései az újonnan alakított gyámpénztár tarsai egy felfolyamodásukban a közig. bíz. tekinté- tozási számlakönyvébe bevezettessenek illetőleg
lyét sértő kifejezéseket használván, a közig. biz. bejegyeztessenek.
Barabásra és társaira fejenkint 10—10 frt. bünteII. fejezet.
tést határozott volt, melyet az illetők felíebeztek.
Most a belügyminiszter leiratában h e l y b e n - A g y á m o k és g o n d n o k o k á l t a l k e z e l t
pénzekről.
hagyta a biz. Ítéletét. Szolgáljon tudomásul és
3.
A gyámok és gondnokok által kezelt
példaadásul mindazoknak, kiknek illik e praeceárvái pénzek közül
dons jövőre I
a) a takarékpénztárban elhelyezettek jelen
A s e p s i-s z t g y ö r g y i zugiskola bezáratására vonatkozó átirata tárgyaltatvánj a város szabályrendelet életbe léptétől kezdve 3 hó alatt
elöljáróságának: határoztatott, miszerint a tanfel- fölveendők és az összesitett gyámpénztárba helye
ügyelő kiküldetik az intézet j e l e n l e g i állapota zendők el.
b) A gyámok vagy gondnokok kezéhez jelen
megvizsgálására 1 véleményes jelentéstételi e felhivatott. Nincs kétség benne, hog'y e zugiskola, 1878. év végéig begyült vagy begyülendő pénzek
melybe t a n k ö t e l e s 1 .-ánynövendékek járnak, készpénzben beküldve az összesítet, gyámpénztárba helyezendők el.
a törvényértelmében bezárattatik.
c) Az egyes adósoknél^ elhelyezett és az eddigi módon jelzUogilag vagy három fizető kezessel
Törvényhatósagi szabalyrendelet
biztosított kötelezvényekbe, foglalt pénzkövetelések
A gyámhatósági ideiglenes letétek kezeléséről. lehetőleg minél hamaráab és legtovább az 1878-ik
év végéig általában felmondandók és azoknak be4.
Az ideiglenes letétek elkezelése a gy.- fizetésére a gyámok s gondnokok felelőssége melpénztárba felmutatás és továbbiak elintézése vé- lett másfélévi idő engedtetik az 1878. év julius 1gett megküldendő árvaszéki végzés alapján tör- től számítva, azon megjegyzéssel, hogy a kamatokténik.
nak félévenkénti előleges részletekbeni fizetése köE célból az árvaszéki végzés átvétel végett telezettsége mellett minden adós tőketartozásának
postakönyv melleit a gyámpénztárba küldetik.
egy harmadát 1878. évi de;ember 31-éig, egy harHa a pénz vagy értéktárgy postán küldendő madát 1879. julius 31-ikéig és egy harmadát 1879.
el. akkor az elküldendő végzés mellé a pénz és december 31-ig tartozik a gyámpénztárba befizetni.
értéktárgyat a gyámpénztár minden más utalvány Azonban aki ezen részletfizetési kötelezettségének
bevárása nélkül mellékli, elküldi, a postai feladó nem tesz eleget: a felmondás alapján attól az egéjz
és térti vevényt saját naplójához csatolja és az ár- tartozási töke és járulékai felhajtandók.
vaszéki végzés fogalomivére az elküldés megtörd) Kötelezvény nyel nem biztosított ö, szegek
téntét följegyzi.
adott esetben tiszti ügyész által felhajtandók, mi
Ha a pénz vagy értéktárgy a gyámhatóság végre az árvaszék a szükséges intézkedéseket megszékhelyén kézbesítendő : — az azokról kiállított teendő.

Harortiszékmegye közig, bizottsága
1879. lebr. 4-én tartott ülése.

4. §. A gyámpénztárba letett kötelezvények
jelen szabályrendeletri-i hivatkozással az árvaszéki
elnök és jegyző által kiállított bélyegmentes nyugtára a kebli pénztárból kiadandók és az árvaszéknek a felhajtás iránti intézkedés megtétele végett
előterjesztendők.
5. §. Azok, kik tartozásaikat nem tudják kész
pénzben lefizetni és az összesitett gyámpénztárnak
adósai kívánnak lenni, ha jelen szabályrendelet
életbeléptétől kezdve két hó alatt jelentkeznek és
törvényszerű biztosítékot tudnak adni : az összesített g'yámpénztár adósai közé felveendők az ezen
pénztárróli szabályrendeletnek szem előtt tartása
mellett.
III. fejezet.
A berecki gyám pénztárról.
ó.
A feloszlatott berecki árvabizottmány
által kezelt és még be nem fizetett pénzek felhajtása iránt a szükséges intézkedések megteendők.
7. § Jelen szabályrendelet belügyminiszteri
jóváhagyás és kihirdetés után hatályba lép, végrehajtása iránt pedig" alispán és árvaszéki elnök intézkednek.

hetett más, mint az, hogy nem l'galább három éjszaka fűződött egymásba. S ilyen őszinte egymáshoz való ragaszkodást szemlélni, ily barátságos
körben résztvenni, a közös érdek, közös boldogság
e'.őbbrevitele céljából, vajmi édes és megörvendeztető arra nézve, ki különösen Brassóban, egy életerős polgári egyesület létezésétől nagy és nemes
dolgokat feltételez.
Én szivemből kívánom, hogy e bálban észlelt
jó hangulat s egyetértés hassa át a „magyar polgári kör" minden egyes tagját, uralkodjék egyleti
életében is a békés egyetértés, legyen működése
oly összhangzó, mint a milyen harmonikus volt a
bálkoszoru s ekkor a „brassói magyar polgári kör"
élni fog, mert élni tudj élni akar.
Egy jelenvolt.

ket ír" s ebbe birkatürelemmel belenyugszik, az
megérdemelné, hogy ujjal mutogassanak reá.
Nem polemizálok többet. Sokkal gyermekesebb
argumentumokat használt „2—1" ellenem, minthogy
érdemes volna a hosszas válaszolásra. Ha egy tanitó magáért a tanítóságért csak ennyit tud irnf,
ha csak igy tud gondolkozni, akkor sokkal jobb,
ha másnak engedi át a tért, maga pedig hozzáfog
komolyan feladata tanulmányozásához s ott hallgat,
a hol értelmesebb emberek beszélnek s igyekezni
fog megérteni is azt, a mit az értelmes emberek
jóakarattal neki mondanak.
Egy tanító.

Egy indítvány

A helybeli községi iskolaszék egyik tagja az
alább közöltzinditványt beküldötte lapunkhoz közAz „agyonhallgatott cikk" vaiosziró- lés végeit a következő sorok mellett:
„Tisztelt szerkesztő ur !
jünak
Az idefogott indítványt mai napon az iskolaMikor a t. szerkesztő ur becses magánlevelé"
ben arra figyelmeztetett engem, hogy az igazságot székhez beadtam s miután ez egy pár nap alatt
a satyra álarca alatt kimondani nem mindig taná- t á r g y a l á s s á vétetik, nagyon lekötelezne, ha a t.
csos s kifogásolta gunyoros irmodoromat, akkor szerkesztő ur, kinek e felett igazán tapasztalattal
A gya'm hatóságilag kiszabott bírságpénzek kezeléséről. még nem tudtam, mire célzott szives észrevételei- kell birnia, nézeteit elmondaná.
S miután ezen indítványt minél behatóbban
1.
A gyámhatóságok (árvaszék és felsőbb vel. Most már tudom. Maga kárán tanul az ember;
fokú gyámhatóságok) a gyámokat és gondnokokat én is megtanultam, hogy a s o r o k k ö z t olvas- szeretném tárgyaltatni, igen szívesen venném antatni
nem
mindenkivel
lehet
s
hogy
vannak
embenak
becses
lapjában leendő szószerinti közlését, —
valamint egyéb feleket is az 1877. évi X X . tc. 53,
97, 128, 279. és 281. iji;. alapján pénzbírság fizeté- rek, a kik csak o l v a s n i tudnak s g o n d o l - hogy az érdekelt tagok tanulmányozhassák s elő
k
o
z
n
i
nem.
—Ezért
történt,
hogy
„
2
1
"
engem
sén marasztalhatják el.
legesen ismerkedhessenek meg vele.
2.
A pénzbírság a gyámolt vagy gondno- nem értett meg. Igaz hogy én sem értem őt minMaradtam a tek. szerkesztő urnák stb."
koltra nézve illetékes község javára esik és va- denütt, hanem ez mindkettőnk közös hibája.
A kérésnek engedve, tért nyitunk az indítLehet, ha a t. szerkesztő ur itt-ott ki nem
gyontalan árvák tartására és kiképeztetésére forhagy cikkemből, talán észrevette volna „2 — 1" ur, ványnak, annyival is inkább, mivel előlegesen ne*
dítandó. (1877. X X . t. c. 192. §.)
3.
A bírságpénzek megállapítását tárgyazó hogy én nem vagyok a tanítóknak ellensége, ha künk is alkalmunk nyílik pár szóban megtenni rá
gyámhatósági határozat jogerőre emelkedése után nem olyan jó barátja, a ki még a gáncsoskodás észrevételeinket.
Az inditvány igy hangzik :
annak fölvételére az illetékes szolgabírói hivatal háládatlan mesterségében is javokat akarja.
„Tapasztalván, hogy a nőtanitó-képezdék álmás árvaszékek területén az illetékes árvaszék)
De térjünk a dologra.
kerestetik meg. (1S77. X X . t. c. 191. ij)
Először is a végén kezdem, ott tudniillik, hol talában szervezetüknél fogva nem állanak a szorosabb
értelemben vett tudományosság színvonalán,
A szolgabírói hivatal köteles a bírságpénz „2 — 1" ur bevégezte észrevételeit. Azt tanácsolja
ősszegét a közadók kezeléséről szóló 1876. X V . t. nekem, hogy „olyan cikkek" helyett írjak inkább s így az onnan kikerült tanítónő-jelöltek egy tac. 52—63. §§-ai értelmében végrehajtás utján fel- valami korszerű kérdésről s akkor többet szolgál- nitó képzettségének megfelelő qualifikalást nem
vétetni és az árvaszéki megkeresés tárgya, kelte tam a népnevelés ügyének. Amint fentebb is mon- nyernek ;
tapasztalván, hogy különösen a kolozsvári nőés számára hivatkozva az árvaszékhez beküldeni. dám, nagyot hibáztam, hogy „olyan cikket" irtam,
4.
Az árvaszék a bírságpénz átvételéről a de ha a „2 — 1" másnemű cikkeimet elolvasta volna, tanitó képző intézetbe az érdekek közössége, mabeküldő hatóságot, azon felet, kitől a pénzbírság a miket hébe-korba közrebocsátottam, elmondha- gasabb protekciók folytán oly. növendékek vétetfelvétetett, értesiti és a pénzt egyúttal a gyám- tom, hogy többet tudna s inkább méltányolná a nek fél, kik minden előkészüitség nélkül, minden
pénztárba átküidi kezelés végett. A bírságpénzek- népnevelés terén egy régi gárdából való tanitó, előleges iskolai képzés hiányában csupán egy pár
havi oktatás után alig mutatnak fel egy gyenge
nek az idefogott „Nyilvántartási napló" községen- bár csupán v á l l á s t a n i t ó munkásságát.
elemi osztályosnak megfelelő készültséget, mig az
ként leendő nyilvántartása az árvaszéki nyilvánMegírtam azt a cikket, mert magam is ugy ily
felvételi vizsgálatok alkalmával a felső-, vagy
tartással megbízott tisztviselő által teljesíttetik.
vélekedtem, hogy a tanítótestületnek joga van egy5. íj. A gyámpénztár a hozzá beküldött bir- egy, rá nézve nem kedvező s talán igazságtalan polgári leányiskolát végzett növendékek teljesen
ságpénzt naplóba iktatja és azt az egyes községek intézkedések ellen apellálni. Megírtam a cikket, — mellőztetnek az olyan előkészületlenek. mellett;
tapasztalván, hogy a női praeparandiából kinevére szóló külön-külön betéti könyvek mellett mert én ugy fogtam fel egy tanítótestület hivatáa háromszéki takarékpénztárba beteszi.
sát, hogy annak önmagáért t e n n i e kell akkor, került tanítónők a gyenge s z e r v e z e t és hiá6. £3. A gyámpénztár minden év január hava inid^ln mások hallgatnak. S hogy e téren akár mi, nyos tudománykör mellett azon kedvezményben is
15-ig a hozzá azelőtti évben befolyt gyámhatósági akár a központi választmány, de valamelyikünk részesülnek, hogy é r d e m ö k f e l e t t klassifikálbírságpénzekről — azokat is ide értve, melyek az hibás, az napnál világosabb. Es mikor én ezt ada- tatnak s igy tapasztalat szerint egy I. osztilylyal
év folytán kiutaltattak — a mellékelt minta szerinti tokkal kimutattam, akkor előáll egy ember, ki ma- (elégséges) végzett férfitanitót készültség tekinte„Számadást" készit két példányban és azokat az gát tanítónak nevezi és összehord annyi silányságot, tében össze sem lehet egy k i t ű n ő v e l végzett
árvaszékhez beterjeszti.
hogy utoljára is nem azt kell restelnem, hogy azt nőtanitóval hasonlítani, oly alant áll ez utóbbi a
7. §. Az árvaszék a számadást számvevősége a választ é n kaptam, — hanem hogy azt egy t a- férfitanitóképezdéből kijött jelöltnek :
tapasztalván, hogy ugy a tanitásbeli sikert,
által megvizsgáltatja és a jóváhagyott számadás n i t ó irta.
az előadási modort stb., mint általában a tudomáalapján megkeresi az illető községi képviselő tesAzonban mégis felvilágosítom öt arról, ha nyos önképzést illetőleg jóval felülmúlja a közepetületet, hogy a közgyám véleménye meghallgatása lehet, hogy én nem követeltem a tanítótestület haután tegyen ajánlatot azon vagyontalan árvákról, táskörébe nem tartozó dolgot. En nem állítottam sen minősített tanitó is a k i t ű n ő e n végzett takiknek tartása és neveltetésére közsegély igénybe azt, hogy „a minisztert felelősségre kell vonnia a nitőnőt :
indítványozom, miszerint
vétele vált szükségessé.
gyűlésnek", — csupán annyit mondék, hogy mégis
mondja ki a tek. iskolaszék, hogy
A számadás egyik példánya a betéti köny- csak különös dolog az, ha mindjárt egy miniszter1) mindaddig, mig a tanitóképezdéknél jelenvekkel együtt a gyámpénztárhoz visszaküldetik től jön is, hogy mikor a törvény világosan megleg
dívó
visszaélés a nevelésügy hátrányára oly
és a második példány többi mellékletekkel együtt szabja a tanítók élethosszig való választását, ugyana gyámpénztárhoz visszaküldetik és aziratt-irba té- akkor állítsuk a képezdéből oklevéllel kijött taní- botrányos módon űzetik, hogy a polgári-, vagy
felső
leányiskolát
végzett növendékek a felvételnél
teti? tik.
tót „próbaévre" s nem is egy, hanem h á r o m évig
(Vége következik.)
s tegyük függővé annak állandósítását egy — a mellőzésben részesülnek a semmi készültséget fel
szakértelemben kétes megbízhatóságú iskolaszék nem mutatók előtt, — addig az iskolaszék nem teítéletétől. Ha ez nem sérelmes a tanítókra nézve, kinti a tanitónöképezdéket hivatásuknak megfelelő
ám lássák. Én ugy találom, hogy az s hogy az én intézeteknek.
VIDÉKI ÉLET.
2) 'Mondja ki az iskolaszék, hogy mindaddig,
ellenfelem „2 — 1" ur nem látott benne semmi jogBrassó, 1879. február 3.
talanságot, az megint csak felfogás dolga. Alig hi- mig a kolozsvári nőtanitó képezde a gyenge tehetTekintetes szerkesztő ur I
szem azonban, hogy akadjon még egy tanitó Há- ségeket is kitűnő és jeles osztályzattal kvalifikálromszéken, ki ellenem e tárgyban fel vegye vele va, a tájékozást ránk nézve lehetetlenné teszi, adEngedje meg, hogy pár sorból álló közlemé- együtt a tollat. Nekünk tehát nem kellett volna dig a nőtanitókat rendes tanszékekre alkalmazni
nyem számára becses lapja kasábjain egy kis he- „felelősségre vonni" a minisztert, csupán egy fel- nem kívánja, hanem számukra csakis a segéd- és
lyet kérjek.
irat formájában erélyesen kijelenteni, hogy a taní- szaktanítói állomásokat tartja fenn ezután.
Emberi természetemben rejlik azon sajátság, tók egyetemére nézve sérelmesnek találjuk a kérA mi nézetünk ezen indítványra mindenek
hogy az öröm édesebb, a szomorúság elviselhe- déses miniszteri intézkedést. Erre joga van akárkitőbb rám nézve, ha mások is velem éreznek. Ne- nek. Ha a tanítók maguk nem teszik, akkor hon előtt az, hogy az iskolaszék mondhat ugyan v é 1 em é n y t s e l v i tekintetben jöhet is bizonyos megkem pedig örömöm van s én annál inkáb sietek nan várják hát a kezdeményezést ?
azt nyilvánosság elé hozni, mivel az kizárólag nem
állapodásokra a szóban levő indítványt illetőleg,
Szintén ilyen alapon s ezért kellett volna az de mindaddig, mig az államtörvények egy intézcsak ez enyém, han«m a „brassói magyar polgári
iskolaszékek
viszonyát
a
tanítókhoz
is
tárgyalás
köré" is egyszersmind.
Igen, a „brassói magyar polgári kör", mely alá venni s ha, — a mint nagy okosan elmondja mény fennállását érvényben tartják, egyes testü5 évvel ezelőtt több nemes lelkű polgár önzetlen „2—1" — „későn ébredtünk erre", akkor is ki a letek nem ignorálhatják azokat. Igy a kolozsvári
közreműködése folytán nye.t életet, folyó hó i-én hibás ? Vájjon nem a központi választmány, hova nőtanitó képezde is, bár sok kifogás fér hozzá, a
tartá meg szokott rendes táncvigalmát a helyi Re- ugyancsak e lapok utján még a nyár elején fel törvény óltalma alatt áll s mint ilyennek, joga van
dout helyiségében szép számú közönség részvétele volt dobva a kérdés. A z a központi választmány, belátása szerint kvalifikálni és klassificálni a növen„melynek évf működését most megítélni korai" —
mellett.
'
t
Nem célom részletekbe bocsátkozni, e helyett egy k.rek esztendő lejárta alatt nem tett semmit. dékeket, az iskolaszékeknek pedig kötelességük
Epen
semmit. Nem volt semmi összefüggésben a , a képezde által kibocsátott s felsőbb megerősítésteljes megelégedéssel, elismeréssel kell szólanom
azon általános derült, jó hangulatról, mely táncvi- járáskörökkel, nem figyelte meg a szaklapok utján ben részesült mindennemű minősitvényt érvényes
galmunk egész folyama' alatt észlelhető volt s mely szellőztetett „korszerű kérdéseket", nem intézkedett okmányok gyanánt fogadni.
még az idősebb polgárokat is magával ragadta. A sehol semmiben s igy egy esztendő lefolyása után
Az iskolaszék tehát itt nem határozhat, csujelenvoltak, mintha egy anyának édes gyermekei ennyi sok semmittevés mellett talán még sem „kopán véleményt mondhat s mig a törvény ugy rens egymást igazán szerető testvérek lettek volna, rai" kimondanunk felette az Ítéletet.
A tanitói fizetések ki nem szolgáltatásába delkezik, hogy rendes tanitó lehet minden tanitó
oly fesztelenül, megelégedetten, az illem szabályain
belül maradva mulattak, hogy gyönyörűség volt épen egy t a n í t ó n a k nem szabad belenyugod és tanitónő, a ki oklevéllel bir, addig az iskolaszénk.
Hol
történt az egy állami hivatalnoknál, hogy kek külön törvényeket nem alkothatnak s nem
nézni. Itt még árnyéka sem volt feltalálható azon
kasztbetegségnek, mely más ilynemű mulatságok féleszténdeig fizetést ne kapott volna ? Hát csupán szabhatják meg, hogy a tanitónő csak s e g é d , —
kebelében mindjárt magára vonja a vizsgáló figyel- a tanitó volna az általános állami törvények alól
mét. Szóval mindnyájan jól, otthonosan éreztük kivonva ? Szabad-e előfordulni azon esetnek, hogy vagy s z a k t a n í t ó i állomást foglalhasson el
magunkat s ha valami fájt, az nem volt, nem le- a tanitó fizetést ne kapjon ? Bizony, aki „ilyen cik- náluk.

A mi már most a kolozsvári női praeparandiában a felvételi vizsgálatokról mondatik, az nem
uj dolog többé. Sokszor és sok oldalról hallottunk
már magunk is panaszokat e tárgyban s mig a
sógorság és komaság érdekközössége fenn fog állani ott, addig a bajok s az ilynemű panaszok
nem szűnnek meg. Különben, hogy lássa meg az
inditványozó, miszerint e tekintetben semmi ujat
nem mondott, ide igtatjuk lapunk mult évi 96. számából egyik kolozsvári levelezőnk ide vonatkozó sorait.

Táncvigalom a tűzoltók javára.
Tisztelt szerkesztő ur 1
Barbarossát nem láttam a bálban, vagy ha
ott volt, — akkor én nem ismerem őt. Felteszem
azonban, hogy nem volt ott s igy a báli tudósitás kellemes tisztét én végzem el helyette. Igaz,
hogy jobb volna, ha ő irná meg, több olvasni valót találna benne az olvasó, de ha már egyszer
nem volt ott, akkor mégis csak nekem kell irni.
A tűzoltók javára volt szombaton a bál. Rendezték a polgárok s táncoltuk mi, a kik még nem
vagyunk polgárok, csak leszünk. A mult héten
azt hallottam valakitől, hogy csak a nőegylet bálja
sikerülhet. íme, a polgároké — ha ugy tetszik —
egy kicsit különben sikerült. Értem alatta azt,
hogy többen voltunk, jobb kedvünk volt s inkább
sajnáljuk, hogy elmúlt, mint a nőegyleti bált. S ez
érdeme ennek a táncvigalomnak. A táncvigalom
pedig érdeme a rendezőségnek. Hogy a rendezőség, kinek az érdeme, azt nem tudom; elég anynyit tudnom, hogy a főfőparancsnok elnöksége alá
sorakozott ügyes rendező-gárda kitett magáért. A
terem csinosan diszitve, eledelek és italokról ez
úttal valamivel jobban volt gondoskodva, 11 int a
hogy Blaskótól várná az ember, ki nem sokat szokott csinálni a vendégeiből. Szóval minden megvolt, a mi egy jó bálnak feltételéhez tartozik.

lepte meg a hallgatót. Ezen vizsgálatok minden
figyelmes szemlélője arra a meggyőződésre juthatott, hogy a kollégium vezetése, ugy a tantárgyak
tanítása, mind gondos kezek között van. Csudálkozunk, hogy a közönség nem igen látogatta a vizsgálatokat, pedig bizony megérdemelték volna 1
— A „Kemény Zsigmond társaság" — mint
lapunkat rendes levelezőnk onnan tudósítja — második nyilványos ülését február 2-ikán délután 4
órakor tartá meg Maros-Vásárhelytt a városi tanácsház nagytermében. A helybeli rendes tagok
csaknem mindnyájan jelen voltak, mig a szépnem
és a városi éttelmiség is szépen volt képviselve.
Elnök báró Apor Károly királyi itélő táblai elnök
ő méltósága néhány velős szóval a gyűlést megnyitván, sajnálattal jelenti, hogy Tolnay Lajos
titkár betegsége miatt nem vehet részt s ez okból
Kerekes Sámuel másodtitkárt kérte fel a mai gyűlés jegyzőkönyvének vezetésével. A tárgysorozat
igen változatos volt. Az ülés fénypontját azonban
tagadhatlanul veterán költőnk : M e d g y e s Lajos
„Apor László" cimü gyönyörű történeti költeménye képezte. A nyilvános ülés után, pár percnyi
szünettel zárt ülés következett, mely szorosabban
vett kebli ügyekkel foglalkozván, nem tartozik a
nyilvánosság elé.
— A hát otnszékniegyei „Erzsébet" árvaleány
nevelő intézet és a k.-vásárhelyi „Sephánie" menház igazgatóválasztmánya nevezett intézetek javára
f. év febr. 15-én álarcos táncvigalmat rendez K.Vásárhely város tanácsháza nagytermében E bál
egyike fog" lenni a legkedélyesebbeknek, — épen
ezért szívesen felkéri a rendező bizottság a nevezett jótékony intézetek iránt érdeklődő városi és
vidéki közönséget, hogy ha netalán meghivójuka t
meg nem kapták is, minél számosabban megjelenni
szíveskedjenek. A maszköltözetek nagy választékban találhatók s igen jutányos bérleti áron Boriszák és Kósa urak jóhirnevü divatözletében K.Vásárhelytt. Belépti jegy ára 1 frt. A rendező bizottság.

Mikor az ember körülnézett a táncolók hulLOTTOUÜZAS.
lámzó tömegén, csak akkor látta meg igazán, milyen szép polgársága van Szentgyörgynek. Igaz,
T
e
m
e
s
v
á r t j február 1 én kihúzattak a köhogy csárdás, meg a mazurka csak akkor sikerült,
ha egymást jól oldalba taszigáltuk, ugy lévén egy- vetkező számok :
más mellé zsúfolva, mint a hering; — igaz hogy a
tyúkszemek örökre megemlegetik, hogy ilyen sokan voltunk : hanem azért jó bál volt ez 1
Annyi sok szép leányt, olyan ügyes fiatal
PIACI ÁRAK
asszonyokat egy csomóba ritkán láttam. Kár, hogy
a „legénység" a táncoló ifjak olyan nagy csoportS.-Szt.Brassó
ban látogatták a „kellnereit", kár hogy többet
György |
jan. 31.
nem foglalkoztak odabenn a nagyteremben : akkor
febr. 3
most egy-két elejtett panaszt nem hallanánk. Na,
frt. M.r
frt jkr
de üssék helyre máskor, a mit most elmulasztottak.
1 legszebb . .
6
6;
Bálkirálynőt nem teszek, pedig volt egy, a
Buza (tiszta) 4 közepes . .
5 80
5 80
ki csakugyan megérdemelné, hogy kiirjam a neJ gyöngébb .
4 6,
4 vét, de félek, hogy a többi megharagszik rám.
— 6o
Buza (vegyes)
Egy uri ember, a ki 50 frtokat szokott osztogatni
z
e
b
b
4 20
Rozs ] J f F
„jótékonycélra", csakhogy lássa a világ, hogy ő
4
4 20
ki és mi, a mi bálunkat sáros csizmában s kopott
J közepes
kabátban tisztelte meg, nem azért mintha neki jobb
xrna
\ legszebb
4 4 A r P a
nem volna, hanem azért, hogy tűnjék ki, miszerint
J közepes
2
í
ő keveset csinál abból a polgárságból, a melynek
,
1 legszebb
7
szemét 50 frttal ki lehet szúrni. Ez az ur is megJ közepes
Törölcbuza
érdemelné, hogy kiisrjam a nevét.
4 To " 4 ; — !
8
A jövedelem nagy volt; a tűzoltó-egyletnek
4 ^
4
bizony szüksége is volt rá.
OJ
—50
CharitiK
Fuszulyka
350
3 50
Burgunya
1
150
L E G U J
ABB.
Marhahús
35, — 3 0
—44
Disznóhús
Bécs, február 2. A »Montagsrevue« sze41
rint a legutóbbi napokban Ausztria Magyaror—'30
3"
—
Faarevu
szág és Németország közt egy szerződés köttetett, melyben Austria-Magyarország a prágai
béke ötödik cikke azon záradékáról mond le, Erlck- és váltó-árfolyam a bécsi cs. kir nyilvános
tőzsdén február 4.
mely szerint északi Schleswig visszaengedése
Magyar aranyjáradék
82.45
egy plebiscitumtól tétetik függővé.
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
Varsó, február 2. A barátok klastromában
»
»
" 8 - itt titkos nyomda lett fölfedezve, mely alka„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
74.—
lommal tizenöt szemely elfogatott Az orosz
„
„
„
1876. évi államkötv.
65.50
„
vasúti kölcsön kötvény
. . . . 101.25
koimány azt hiszi, hogy fölta'álta nyomát a tit„
földtehermentesitési kötvény . . .
80.—
kos nemzeti összeesküvésnek.
Temesvári
„
„
. .
75-50
Erdélyi
„
„
. .
75.25
KÜLÖNFÉLÉK.
Szőlődézmaváltsági
„
. .
85.—
/
Osztrák egys.-államadósság papírban
. .
82.—
— A helybeli polgárság által a tűzoltó-egylet
.
_
ezüstben J. .
63 60
javára rendezett táncvigalom mult szombaton folyt
„
aranyjáradék
62.45
le nagyszámú, nálunk ritkán láthatóiközönség rész- 1860. államsorsjegy
73.90
véte mellett. Mai számunk bővebb tuáósitást hoz Osztrák nemzetibankrészvény
—.—
róla. Itt csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy
„ hitelintézeti
„
. . . . . .
773.—
a szépen sikerült bál bevétele — értesülésünk sze- Magyar hitelbank
212.75
rint meghaladta az 500 frtot s igy a tűzoltó-egylet Ezüst
100.—
javára majdnem 300 frt tiszta jövedelem maradt. Cs. kir. arany
555
Gratulálunk a rendezőségnek 1
Napoleond'or
9-32'!I
Német
birodalmi
márka
57.60
— A sepsl sientgyörgyi ref. alközéptanoda
116.60
első félévi közvizsgálatai a mult héten folytak le. London . .
A növendékek értelmes telelet és a tárgyak szakFelelős szerkesztő: Jiálik József.
szerű, pontos kezeléséről adtak tanúságot. Azon
készség, melyet minden feltett kérdésnél kimutattak a szépen tanított növendékek, — kellemesen
Kiadótulajdonos: Poll&k Mór.

HIRDETES.
N a g y Borosnyó és Peselnek községek határain a R á p o l t h y-féle ingatlan birtokok az
1879-ik éven kezdódóleg hat egymás után
következő évre kiadók.
Értekezhetni

özv. Rápollhy Mihályné
i; kásán Alsó Csernátonban.

Kiadó laktelek,
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 konyh a
1879. ápril 24 tői 1880. ápril 24-ig kiadók.
F.rtekezhetni alólirttal.
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Domokos Benedek.

Különleges

dohány és szivar*
Scpsi-SKentgyörgyön a Csutak
testvérek kereskedésében kapható
mindenfele
líülönleges (speeia 1 itat)
szivar- Ój dohánvneinek.

82 3, 2, 41, S4.

Az arcszín fliatal üdessóge!
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szappannak bizonyult be és általánosan elismertetett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr.
LEJOSSl£-féle

SAVON RAVISANTE

ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az soha többé nem használ más szappant.
A hatás

biztosíttatik.

— Egy darab ára 50 kr. —

Felülmulhatlan börszépitő szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivatalosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan valód 1

Ravissaníe
Dr. LEJOSSE-tól Parisban.
Ezen világhírű bőrtisz
titó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők,napégés
rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztát
lanság biztos eltávolitáA. R A V I S S A N T E az
arcszinnek feltűnően szép
halvány rózsaszínű, bársonyszerü fiatal üdességet
ad, a bőrt és kezeket vakító fehérségüvé és gyöngéddé teszi, hüsitő és felüditőleg hat s gyöngéd
bőrt szerez, a legkésőbbi
öregségig.
Budapesten valódi minőségben kapható ;
Török József gyógyszerész urnái királyuteza
7 szám. Sepsi-Syentgyörgyön ötves Pal és
ííetegh Bálint urak gyógyszertárában.
Központi szétküldési raktár: Schwarc Henriknél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 28—50 I
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