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Budapest, 1879. február  12. 

n - . Hogy mily nagyszabású s meglepóleg 
nj nyomot kezdő monarchiánk történetében 
Andrássy gróf  politikája, ujdbban kitiint azon 
szerződésből, mely Ausztria-Magyarország és 
Németország közt már a mult év október n - é n 
köttetett ineg, de melyről a világ csak néhány 
napja nyert tudomást s mely általános megle-
petést, mondhatnók szenzációt okozott. 

Ausztria-Magyarország és Németország a 
mordott napon szerződést kötöttek, me'ynek 
erejénél fogva  a prágai békekötésnek 5. pont 
ját megszűntnek, hatályon kivü'inek jelentik ki 
s e szerződésnek rendkívül ünnepélyes beveze-
tése van : az osztrák-magyar uralkodó kijelenti, 
hogy „szándoka avval a két hatalom közt fenn 
álló barátságos viszonyt még szorosabbá, ben 
sőbbé tenni « 

Mibe n áll tehát e szerződés lényege, mely 
alkal mas Németországot teljesen lekötelezni n 
irántunk való baráti viszonyát még bensőbbé, 
szorosabbá fűzni  ? 

Mint tudjuk, a prágai békekötés azi866-i 
Poroszországgal folyt  szerencsétlen háborúnkat 
fejezte  be, ezt pedig megelőzte a Dánia ellen 
— az osztrák s po-osz szövetséges hadak által 
folytatott  s diadalra vitt hódító hadjárat, mely-
nek várt s képzelt összes vívmányait ránk néz-
ve tökéletesen megsemmisité az 1866 diki sze-
rencsétlen háború Ama vívmányok egyedüli 
szegényes maradéka volt a prágai békének 
amaz 5-1'k pontja, mely szerint Németországnak 
nem szabad Dániától a mi segítségünkkel el-
foglalt  egyik tartományát északi Schleswiget 
magába olvasztani, hacsak Schleswig népe egy 
elrendelendő népszavazásban az iránt kivánólag 
nem nyilatkozik; mig ha a népszavazat e nyi-
latkozata a Dániához va'ó visszacsatlakozás ja-
vára ütne ki, akkor északi Schleswig Német-
szág által Dániának feltétlenül  v sszaadandó 
lenne. 

Világos, hogy e pont nekünk semmi hasz-
not sem nyújt s íegfólebb  arra való, hogy az 
abban nekünk fentartott  jog megvalósításával 
s Schleswig végleges hovatartozása kérdésének 
fölvetésével  zavart kellemetlenséget lenne mó-
dunk okozni Németországnak, mely északi ha-
tárainak biztossága kedvéért ama kis tartó 
mányt okvetlen birni akarja s mely birtoklás 
mindaddig praecarius, mig a prágai szerződés-
nek amaz 5-ik pontja érvényben van S nem-
csak ez. Ausztriát az 1866 diki, de mig telje 
sebben az 1871 -iki események kizárták Német-
országból, mely porosz hegemónia alatt egysé-
gessé tétetett. Németország ez egységének szá 
mos ellenségei vannak magában Németország-
ban, a kik ez egység meggyengilésére, — sőt 
szétrobbantására egy igen alkalmas emeltyűt 
láttak amaz 5-ik pontban, ha azt egyszer mon 
archiánk érvényesíteni jónak, időszerűnek látja 
a porosz hegemónia gyöngítésére és saját el-
vesztett németországi pozíciójának visszanye-
résére. 

Tudjuk, hogy az 1867-ki osztrák-magyar 
kiegyezés nagy alkotóinak vezéreszméje volt, 
hogy a megalkotott monarchiai dualistikus alap 
végleges biztosításának feltétele,  miszerint Ausz-
tria teljesen lemondjon Németországban birt 
hatalmi állásának visszaszerzéséről: a szándék 
őszinte tartalékgondo'.at nélküli nyilvánítása s 
tényekkel bizonyít ísa képes csak megszerezni 
monarchiánknak a német barátságos szövetsé-
get, melyre nekünk a keleten már előrelátott 
bonyodalmakkal - s orosz hódítási tervekkel 
szemben életbevágó szükségünk van. 

Andrássy politikájában már Kezdettől fog-
va a német szövetség megszerzése s biztosítása 

volt a vezéreszme Az események folyása  bizo-
nyítja, hogy lassanként sikerült az osztrák-ma-
gyar-német szövetség erős bolthajtását felépí-
teni s ebben a hatalmas zárkfí  épen a prágai 
szerződés eme pontjának eliminálása, mely az 
osztrák-magyar politikának minden német ha-
gyományáról való teljes lemondását képezi s 
egyúttal teljes érvényű biztosíték monarchiánk 
azon szá dékának 6'szintesége iránt, hogy né-
metországi hatalmi jogának félre  tételével ál-
lami lételének súlypontját teljesen keletre he-
lyezte át. 

Az Andrássy politikának e ténye tehát — 
megszabadította Németországot azon aggoda-
lomtól, melyet az osztrák aspirációk újra éled-
hetésének lehetősége okozott s monarchiánk 
súlypontját keletre helyezte át véglegesen, — 
mely eszme megvalós:tása Bismarck politikájá-
nak irindig egyik alapgondolatát képe/.te Mon-
archiánk midőn ama békekötési poniban foglalt 
jogáról lemondott, az 1867-iki alap alkotóinak 
meggyőződéséhez képest jövője - biztosítása te-
kintetében elhatározó hasznosságu lépést tett s 
egynttal Németországot is meggyőzte önzéstelen-
ségéről s hátsó gondolat nélküli barátságáról s 
evvel a német szövetségét mindenesetre bizto-
sította magának. 

E tény világításában reánk — magyarokra 
nézve Bosznia s Flercegovina okkupációja ismét 
sokat vészit azon veszélyességéből, melyet a 
közvélemény ösztönszerűleg ráruházott. S most, 
mikor tudjuk, hogy e szerződés már október 
11-én kész volt, -- teljesen felfoghatóvá  válik 
Andrássy azon önbizodalma, melylyel a dele-
gációkban az okkupációra nézve nyilatkozott 
aggályok alaptalanságát s oknélküliségét ipar-
kodott megértetni. Ha Bosznia okkupációja al-
kalmas is volt Magyarországon aggályok ket-
tesére, ugy az októberi szerződés monarchiánk 
s Németország közt oly kompensáció ránk ma-
gyarokra nézve, mely még alkalmasabb azon 
aggályokat leküzdeni, mert kezesség az iránt 
hogy Ausztria-Magyarország önmagára szorít-
kozik s e monarchiában a magyar befolyás  so-
hasem szenvedhet kisebbséget s hogy Magyar-
ország nézeteit s érdekeit Andrássy ugy tudja 
képviselni, mint kiviile senki más Az októberi 
szerződés óta bizonyos, hogy a dualistikus Ma-
gyarországnak nincs mit félnie  a pansz'avizmus-
tól, hóditó Oroszországtól, mert számithat az 
érdekeit tőlünk nem félthető  s érdekeiben ránk 
utalt Németország szövetségére. 

* A lliíroinszékniegyébe járó házalók, — kik 
rendesen tavasszal szoktak megindulni, — az idén 
korábban jöttek meg. Hoznak magukkal Orosz-
Lengyelországból szőnyegeket, különféle  teritőket, 
vászonnemüeket s útközben csere-berélni szoktak 
régi elavult prémes ruhákat, gyapjú és szőrkelmé-
ket. Ezen házaló zsidók nagyrésze Lengyelország-
ból szokott bejönni hozzánk, de a többiek — mint 
már tavaly és azelőtt konstatálva volt. épen Asz-
trakánból és a Volga tájékáról hordják be csem-
pész-áruikat. S miután tudvalevő dolog, hogy ezek 
a vámok kikerülésével szokták dugáruikat be-
csempészni, hogy ne kelljen a tetemes vámpénzt 
fizetni,  igen természetes tehát, hogy minden ellen 
őrzés nélkül jutnak el hozzánk s a fertőztelenités 
óvszabályain egyik sem megy keresztül — Lehet, 
hogy a legtöbb része gyanútlan helyről jön, de 
miután ugyszólva, szöknek át a vámok mellett — 
mégis jó lesz az illető hatóságoknak, e körülményt 
figyelmen  kivül nem hagyni. — A minap egy pár 
városunkban időzött s innen Kézdi-Vásárhelynek 
vette útját; a mennyiben tehát most az eféléket  a 
legszigorúbb ellenőrzési szemle alá venni, nem tar-
tottuk fel«jlegesnek  az elővigyázatra való figyel-
meztetést. 

* Tisza Kálmán miniszterelnök február  11 -én 
délután Bécsbe érkezett s este Andrássy gróffal 
értekezett. A miniszterolnök Bécsben való időzése 
ezúttal három-négy napra fog  terjedni. TaafFe  meg-
bízatása tökéletesen meghiúsultnak tekinthető. A 
miniszterválság kérdése a legközelebbi napokban 
fog  eldőlni. Gróf  Taaffe  még nem utazott el Bécs-
ből. (B. C.) 

* Zay Adolf  képviselő a kereskedelmi minisz-
ter urnák az általa tett interpellátióra adott felelet 
alkalmával határozottan azt állitotta, hogy az ál-
lategészségügy érdekében szükséges határzárnak 
tilalma Romániával szemben jelenleg fönn  nem áll. 
Nehogy a képviselő urnák ezen positiv nyilatko-
zata az üzleti világot és az érdekelt vidékeket 
tévútra vezesse, a legmegbízhatóbb forrásból  kö-
zöljük a következőket: Miután Romániában a mar-
havész kitört és jelenleg is uralkodik, az 1874. X X . 
t. c. 13. §.a értelmében Románia irányában szoros 
határzár alkalmaztatik, s ennélfogva  valamennyi 
kérődző állat — minden ezen állatok nyerstermé-
keihez számitható cikk — továbbá használt istáló 
eszközök és marhaszerszám, végre viselt ruha és 
rongy feltétlenül  visszautasittatik. . 

Hogy pedig ezen szoros határzár jelenleg 
tényleg teljes szigorúsággal fentartatik,  mutatja az 
a körülmény is, hogy a legutóbbi időben több ha-
társzéli megyéből, jelesen Csik és Fogarásmegye 
közönsége részéről kérvények érkeztek be a ke-
reskedelmi minisztériumhoz, a melyekben a határ-
zár megszüntetése kérelmeztetik, azonkívül egyes 
vidékek némely cikkek, pl. bőr, marhaszőr, gyapjú 
stb. szabad beviteleért folyamodnak. 

Taaffe  grófnál  nem sikerült az osztrák cabi-
net megalakítása. Hogy miért nem sikerült, azt 
könnyen kitalálhatjuk." Parliamentáris kormányt 
akart alakítani a mostani reichsrath inyc szerint, 
a melylyel az Auersperg cabinetjsem tudott kormá-
nyozni, Taaffe  minisztériuminak az lett volna föl-
adata, hogy megszavaztassa a reichsrathtal a költ-
ségvetést, azután pedig a maga kedve szerint való 
képviselőházat választasson. Egészen természetes-
nek találjuk teh.it, hogy azok, a kik a nagydobot 
verik Cislajthánban, semmi jóval sem biztathatták 
az ilyen minisztériumot. Taaffe  gróf  fáradozásának 
idejében hire járt, hogy nem államjogi akadályok-
kal kell küzdenie, hanem azzal, hogy a képviselők, 
a kiket tárcával megkínált, vonakodnak helytállani 
a költségvetésért. Azt hisszük, hogy fején  találjuk 
a szeget, ha ezt aképen igazítjuk helyre, hogy az 
osztrák képviselőház nagyemberei államjogi enged-
ményért akarják megszavazni a költségvetést. Azok, 
a kik két héten át rostálgatták a berlini szerződést, 
más hova néztek, nem oda, a hová ütni akartak. 
Most azonban Taaffe  grófnak  valószínűleg tudtá-
ta adták, hogy csak akkor szavazzák meg a meg-
szállás költségeit, ha reájuk telekkönyvezik  a két 
tartományt. Ennek különben napfényre  kell jönnie 
előbb utóbb, é < akkor látni fogja  a mi ellezékünk, 
hogy mekkora közösség van a berlini szerződés 
lajtáninneni és tuli ellenségei közt. Nálunk azért 
ütik Andrássy grófot,  hogy Bosznia nem a szultá-
né, amott pedig hogy nem az övék. 

Tiialf'o  niissiojánnk meghiúsulása — jelenti a 
„Pester I.loyd" Bécsből — nagy izgatottságot okoz. 
A meghiusulás oka kétféle.  Az egyik azon fölté-
telekben rejlik, a melyeket a miniszterjelöltek a 
hadi költségvetés és a hadsereg létszámának csök-
kentésére nézve tettek, a mely föltétel  most nehe-
zen volna teljesíthető. A második pedig az, hogy 
Taaffe  észrevette, hogy kabinetjének nagy akadá-
lyokkal kell megküzdenie a parliamentben, a me-
lyek föl  fogják  emészteni erejét, mielőtt a válasz-
tásokra kerülne a sor. — Taaffenak  sohasem volt 
szándékában pusztán ügykezelő vagy hivatalnok 
minisztérium alakítása, sőt arra sem gondolt, hogy 
az uralkodónak olyan férfiakat  ajánljon, a kik ki-
vül állanak az alkotmányhü pártok táborán. An 
drássyval folyton  érintkezésben állott Taaffe  gróf. 
Azok a férfiak,  a kikkel értekezett, kivétel nélkül 
ajánlották a berlini szerződés szentesítését. — Azt 
senki sem tudja, hogy mi fog  most következni; 
sokan azt hiszik, hogy ismét napirendre kerül az 
Auersperg-kabinet ujjá alakítása. Az alkotmányhü 
párt talán most összeszedi magát és pártprogram -
mot szerkeszt, annál is inkább, mert a párt több 
tagja kijelentette, hogy itt az ideje, hogy Preth 
újra megkísértse a kabinet megalakítását és pedig 
sikerrel. 



A kérdéses programmot a Dámba képviselőnő 
tartott értekezleten a következőkben állapították 
meg : Annak a kormánynak, — a mely részesülni 
akar az alkotmányhü párt tárnog 1 tásában, kötek-z-
nie kell magát, hogy tiz millióval csökkenti a hadi 
költségvetést, az állami háztartás más ágaiban is 
a legnagyobb takarékosságra törekszik, a meg-
szállás költségeit a minimumra szállítja alá, — és 
Bosznia közigazgatásának kérdését a monarchia 
jelen államjogi szerkezete szerint oldja meg. 

A főrendiház  február  n-én délután '/,2-kor 
ülést tartott, melyben ;IIaynald Lajos kalocsai ér-
sek, mint az állandó bizottság elnöke, bemutatja 
a hitelmüvelet törvényjavaslatáról^ szóló jelen-
tést, melyben a törvényjavaslat elfogadását  ajánlja. 
A jelentésben azon óhajnak ad a bizottság kifeje-
zést, hogy a kölcsön ez aranyjáradék-kötvények 
művelete után szereztessék be. Ugy a bizottsági 
jelentés, mint a törvény fölolvastatván,  ki fog  nyo-
matni és r főrendiház  tagjai közt ki fog  osztatni. 
Elnök jelenti, hogy a törvényjavaslat érdemleges 
tárgyalása jövő szombaton 11 órakor tartandó 
ülésen fog  megtörténni. Ezzel az ülés \2-re vé-
get ért. 

Konstantinápolyból irja a „Potitische Corres-
pondenz": 

Az orosz kormány, ugy látszik, komolyan 
végre akarja hajtani igéretét, hogy 35 nap alatt 
kiürití Tráciát. A drinápolyi főhadiszállás  már 
megállapította a megszálló sereg hadrendjét a mely-
három hadseregből fog  állani, tudniillik a 4, 9. és 
12. hadtestekből és kétlovas hadosztályból. Ezeket 
a csapatokat már fölszerelték  az uj Krupp ágyukkal, 
mig a hadseregnek a Dunán innen táborozó többi 
része a 13. é.s 14. hadtestek és a 2. gyaloghadosz-
tály nem kaptak uj ágyukat, mert haza fogják 
őket szállítani. Az előbb emiitett csapatok lóállo-
mányát és train-anyagát már régóta egészitik ki, 
valamint az Oroszországból érkezett pótcsapat leg-
nagyobb részét is ezen hadtestekbe osztatták be. 
Az oroszok adatai szerint 42,000 re rug ezen pót 
csapatok száma, a melyeket a háborúban részt 
nem vett hadosztályok önkényteseiböl alakitottak. , 

A 13. és 14. hadtestek és a 2. gyalog had-
osztály hazamenetele után körülbelől 80.800. orosz 
marad a Balkán félszigeten.  Ehez számitandó 31. 
zászlóalj bolgár milícia, összesen 18.000 ember, ugy 
hogy az orosz kormány még akkor is 100.000 har-
cossal fog  rendelkezni. 

Az utóbbi napokban sokat beszélnek a Sipka 
szoros és Kirk-Kilissza  erődítéséről. Ez utóbbi na-
pokban csakugyan 17 ostromágyút szállítottak a 
Sipka szorosba. E tudósítások összhangzanak az 
oroszkörmány azon törekvésével, hogy minden es-
hetőség ellenében biztosítja seregét. 

A diadalmas britt fegyvereken  mély csorbát 
ütött egy szerecsen király. A zuluk elleni expedí-
ció tönkre ment. Húszezer zulu roppant túlsúlyá-
val összetörte a gyenge expedicionális hadcsapa-
tot, melyet teljesen felkoncoltak  az afrikai  vadak. 
E balesetnek rysm tulajdonítunk fontosságot,  — ez 
érzékeny -csapás lecke volt az expedíció meggon-
dolatlan intézőire nézve, kik néhány száz főnyi 
csapattal akarták megtörni a legvitézebb afrikai 
törzs ellenállási erejét. — Nem kétkedünk, hogy a 
britt fegyvereken  ejtett csorba legközelebb ki fog 
köszörültetni. Azt a világhatalmat, mely egy kö-
dös szigetről a földgömböt  kormányozza s mely-
nek polgáriasitó missiója egyik jeges zónától a má-
sikig terjed, nem állithatja meg egy szerecsen hor-
da azon az uton, mely a barbarság kiirtására s a 
civilizáció áldásainak — az egész földgömbre  való 
kiterjesztésére vezet. Az egész ügy nem fog  több 
vizet zavarni, mint hogy a Gladstone-féle  ellenzék 
ártalmatlan fegyvert  kovácsol belőle a kormány 
e l l e n s ő t hisszük, hogy a komoly angol ellenzék, 
midőn a brit lobogóra ejtett szennyfoltról  van szó, 
nem tekint pártérdekekre, hanem a kormánynyaí 
együtt azon lesz, hogy e szennyfolt  mielőbb eltűn-
jék Angliának az afrikai  vadonokban hordozott 
zászlajáról. 

A francia  kormány által élőterjesztett amnes-
tia törvényjavaslat öt cikkből áll: Az in'contuma-
ciam elitéltek megkegyelmezését megengedi, a 
megkegyelmezetteknek amnestiát ad, a büntetések 
következményeit  megszünteti, és az eddig nem ül-
diizött politikai vétkek ezután már nem üldözhe-
tők. Albert Grévy lesz a képviselőház alelnöke, 
Chanzy tábornok pedig pétervári nagykövet. 

London, febr.  11. A Reuter ügynökség jelenti 
Captownból jan. 27-éröl : Az egyik angol hadosz-
lop, mely a 24. ezred egy része bői, 600 benszülött-
ből és egy ütegből állott, 20,000 zulu által borzasz-
tó veszteséggel megveretett. Egy élelmiszer vonat, 
mely 102 kocsiból, 1000 szarvasmarhából állott, 
továbbá 5 ágyú, 400 gránát, 1000 fegyver,  sok 
lőszer, roppant mennyiségű készlet és a 24. ezred 
zászlója az ellenség kezébe esett. A csata a Tugela 
folyó  mellett történt. 5000 zulu eleset, az angol 
hadoszlop megsemmisíttetett. Az angolok közül 
650 ember és 50 tiszt esett el. Natalt komoly ve-
szély fenyegeti.  A főkormányzó  erősítéseket kér 
Angliából. 

Az orosz-törők béke alairáaa-
Az orosz-török végleges békeszerződés alá-

írása csakugyan megtörtént. — Annyiszor volt ez 
esemény kürtölve, hogy a közönség jogosult két-
kedéssel fogadta  az e tárgyban közrebocsátott táv-
irati híreket. Most azonban már kétségtelen hite-
lességgel van jelentve minden oldalról hivatalosan, 
hogy az orosz-török béke február  8 dikán este 
Karatheodory pasa és I.obanoff  herceg által alá 
lőn irva. 

Az aláirás megtörténtével egyidejűleg jelentik 
hogy miután Podgoricát, Spuzot, Zablajot a törö-
kök teljesen kiürítették, a montenegróiak elkezdték 
a bevonulást egy részről, azon területrészek kiürí-
tését más részről, melyet eddig elfoglalva  tartot-
tak. A kölcsönös kiürítések és bevonulások mindez 
ideig akadálytalanul folynak.  — Az albánok vagy 
nem akarnak ellenállani, vagy más időpontot, sze-
meltek ki az ellenállásra. A montenegróiak által a 
törökök részére kiürített helységek száma tizre 
rug. Bozó Petrovics ellenállás nélkül szállta meg 
a törökök által kiüritett helyeket. 

A békeszerződésről jelentik továbbá, hogy a 
ratifikációra  14 napot állapítottak meg s hogy az 
orosz csapatparancsnokok rögtön értesittetvén az 
alairás megtörténtéről, az elfoglalva  tartott terüle-
tek kiürítésére az intézkedéseket megtették. — A 
távirati tudósítások szerint a kiürítés 10-kén vette 
volna kezdetét és 40 nap alatt be lesz fejezve. 

A mi a békeszerződés pontozatait illeti, arról 
mindössze annyit ismerünk ez idő szerint, mennyit 
a Reuter-iigynökség egy taviratban közzétesz. En-
nek konstantinápolyi sürgönye szerint az orosz tö-
rök békeszerződés tizenkét pontot tartalmaz. 

Az első cikkben szokásos bevezetés után a 
második cikk felsorolja  a berlini szerződés által 
módosított előzetes békepontozatokat. 

A többi cikkek a hatályon kivül helyezett 
san-stefanoi  szerződésen tett módosításokat tartal-
mazzák. Orosz- és Törökország csak a jelen szer-
ződés által egyezkednek ki 

A hadi kárpótlás 300 millió rubel papirosban. 
A fizetés  módozatait később fogják  szabályozni. 

A török hadi foglyok  tartási költségének meg-
térítése 21 részletben történik, rögtöni fizetés  nincs 
kikötve. A számadásokat külön bizottság fogja 
megvizsgálni. 

Az oroszok negyven nap alatt a szerződés 
hitelesítése után befejezik  a kivonulást a török te-
rületről. 

Lobanoff  herceg titkára Szentpétervárra vitte 
a békeszerződést, a melyre nézve Szentpétervárról 
hivatalosan jelentik, hogy az oda érkezése után 
azonnal ratificáltatni  fog. 

E kivonatos és hézagos közlésekből tiszta ké-
pet alkotni a békeszerződésről kissé bajos. — Ha 
mégis hiven adja elő a főbb  pontokat, akkor a ber-
lini szerződésnek valami lényeges megváltoztatásá-
val nem állunk szemben. Be kell azonban várnunk 
a kimerítőbb közléseket. 

A pestis. 
A német kormány intézkedései a pestis tárgyában. 

A berlini hivatalos lap folyó  hó 2-iki számá-
ban ezeket közli : 

1. §. Minden utas, ki Oroszországból érkezik, 
köteles magát oly oklevéllel igazolni, mely az uta-
zónak az orosz területről való kilépése napján, — 
vagy a megelőző két nap valamelyikén a szentpé-
tervári nén et nagykövetség vagy az Oroszhonban 
levő német konzulátusi hatóságok által láttamoz-
tatott. 

2. §. E láttamozás elérésére a ^leghitelesebb 
bizonyíték nyújtandó, hogy az útlevél birtokosa az 
utolsó 20 napon belül semmi pestisuralta — vagy 
pestis-gyanús területen nem tartózkodott. 

3. §. Az útlevél a birodalmi határba lépésnél 
a tovább utazhatás engedélyezése szempontjából a 
határon inneni hatóságnak láttamozás végett elő-
mutatandó. 

4. g. A birodalmi kancellár felhatalmaztatik, 
hogy e rendelet kiviteléhez szükséges összes in-
tézkedéseket megtegye. 

E rendelet kapcsán a német birodalmi kan-
cellár következő felhívást  tette közzé : 

í) Oly utasok, kik Oroszországból érkeznek, 
a birodalom határán csak akkor bocsáttatnak át, 
ha oly útlevelet képesek előmutatni, mely a f.  hó 
2-án kiadott rendelet 1. ij-nak teljesen megfelel. 

2) Oly utasok podgyászai, kiknek a biroda-
lom határain való átlépés megengedtetik ugyan, 
de a kÍK Oroszország járványos vagy járványgya-
11 us kormányzóságában élnek, — vagy lakhelylyel 
birnak, a birodalom határai átlépésekor csak ugy 
utazhatnak tovább, ha pocigyászaik fertötlenit-
tetnek. Az utasok testén levő ruhái közül legalább 
is a felső  ruha fertőtlenitendő.  A fertőtlenítés  gáz-
alakú kénes savval akép történik, hogy a fertötte 
nitendő tárgyak legalább 6 órán keresztül tartó 
zárt helyiségben a kénessav közvetlen hatásának 
kitétetnek s hogy egy köbméter területen legkeve-
sebb 15 gramm kén égettetik el. 

• 
Szentpétervárról érkezett hirek szerint az ot-

tani orvosok azon hiszemben vannak, hogy miután 
ujabb időben a pestis járványban megbetegültek 
közül már többen felépültek  és épülnek jelenleg 
is, nevezett epidemia is roszindulatuságából veszí-
tett. Selitrenoi helységet kivéve, pestis megbete-

gülés egyebütt nem fordult  elő legújabban. Lorisz 
Melikoff  tábornok folyó  hó 6-án utazott el Szent-
Pétervárról, a járványlepte vidék megszemlélésére. 
Az osztrák-magyar és n^met orvosi komisszióhoz 
egy török, spanyol és svéd orvos is csatlakozik. 

Az Oroszország járványos vidékeiről érkező 
postaküldemények a zárvonalnál átlyukasztatnak 
és füstölésnek  vettetnek alá. 

Az Astrakánból jövő posta nagy kerülőt tesz, 
— Kisliáron keresztül hálád s Wladikasokasnál éj-
szaki irányban éri el a pályavonalat. 

Ausztria-Magyarország nagykövete kijelenté 
az orosz kormány előtt, hogy ha minden tekintet-
ben teljes megnyughatás nem biztosíttatik, — az 
Oroszországból érkező összes postaküldemények az 
osztrák-magyar vesztegzárnak vettetnek alá. 

Románia bécsi követe kérdést intézett a kö-
zös külügy'érséghez, vájjon az emiitett fejedelemség 
részéről az Asztrakánba küldendő román delegátu-
sok csatlakozhatnak-e Moszkvában az osztrák-ma-
gyar orvosi bizottsághoz ? A válasz igenlő volt. 

Románia egyelőre . a zárvonalat (kordon; — 
Oroszország ellen s a Duna mentén lm/za meg; a 
Dobrudzsát csak a tenger ellen zárja el. A Bol-
gárország elleni határkordon csak Bulgária infieiál-
tatása, vagy ragálygyanus tünetek felmerülte  ese-
tén fog  életbe léptettetni. 

Az osztrák-magyar Lloyd folyó  hó 4-én elha-
tározta, hogy tekintettel az Oroszország déli vidé-
kein uralgó járványra, az odessai közlekedési vo-
nalat azonal beszünteti s hogy erre nézve a szük-
séges utasításokat táviratilag fogja  a Konstantiná-
polyban székelő főügynökséggel  tudatni. 

* 

A magy. kir. belügyminiszter legújabb rendelete a 
pestis tárgyában. 

A rendelet, mely a főispánokhoz  intéztetett, 
igy hangzik : 

Folyó évi január 28-án 370. elnöki szám alatt 
kelt rendeletemmel a magyar kormány azon elha-
tározásáról értesítem méltóságodat, mely szerint a7. 
Oroszországb 51 érkező utasok — legyenek azok 
akár orosz, akár más állam alattvalói — a keleti 
határon csakis a tömösi s ojtozi szoroson s Orsó 
vánal bocsátatnak be az ország területére, és hogy 
ezen a három átkelő állomásra érkezők, ha Orosz-
országból jőnek, csak akkor bocsáthatók át a ha-
táron, ha útleveleiken hivatalosan bizonyítva van, 
hogy azok a bizonyítvány keltét megelőző 20 nap 
alatt a pestis által meg látogatott területen nem 
tartózkodtak, és ha tekintettel e hatósági bizonyi-
tás óta lefolyt  időre, azon aggály nem forog  fenn, 
hogy az utas e közben még is járványlepte terü-
leten tartózkodhatott. 

Ezen intézkedés a közöshadügy minisztérium-
mal, valamint a cs. kir. osztrákkormánnyal létre 
jött megállapodás alapján a következőképen egé-
szíttetik ki. 

A fenn  idézett rendelettel az útlevél birtoko-
sától legutóbbi 20 nap alatti tartózkodásának ag-
gálytalan voltára nézve követett hatósági igazo-
lásnak el kell látva lennie a szent-pétervári magyar 
osztrák vagy követség avagy az oroszbirodalom-
ban székelő magyar-osztrák ügynökségi hatóság 
egyikének láttamozásával. 

Az oroszbirodalomban lévő magy.- osztrák 
képviselőségek szintén felhatalmaztattak  ezen iga 
zolásnak az útlevelekre való rávezetésére. 

Az igazolásnak vagy a láttamázásnak ezen 
képviselőségektől való elnyerhetésére szükséges, 
hogy az utasok, az aggálytalan tartózkodásukra 
nézve tőlük, követelt bizonyítást, hitelt érdemlő 
módon eszközöljék. 

Jelen rendelet, a magy. osztr. képviselőségek-
nek az igazolás rávezetését illetőleg kiadatott s 
a z o n n n a l hatályba lép, az pedig,' hogy ezen 
igazolás az útleveleken valósággal meg legyen, 
folyó  hó 20-tól fogva  követélendő ; addig azonban 
a folyó  évi 370 eln : számú rendeletben jelzett iga 
zolvány lészen kívánandó. 

Minthogy pedig Románia fejedelmi  kormánya 
az Oroszországban uralgó pestis távoltartása cél-
jából meg- kívántató óvintézdedéseket a románkül-
döttekkel történt megállapodás szerint foganasitot-
ta, a folyó  évi jannár 18. 370 eln. szám alatt kelt 
rendeletemnek az Oroszországból érkező utasokra 
vonatkozó részét, a fennérintett  megállapodáshoz 
képest ezennel a következő képen módosítom. 

Az Oroszországból Románián át érkező uta-
sok Magyarország határait csakis az ojtozi és tömösi 
szorosan és Orsovánál léphetvén át: ha a román 
fejed  : határbéli hatóság részéről kiállított igazol-
ványt mutatnak elő, mely szerint az utasok az 
orosz-román határnál orvosrendőri vizsgálatnak, 
podgyászaik pedig a megszabott fertőtlenitési  el-
járjanak alávetve; voltak, szóval hogy meg tör-
tént mindaz minek a többször idézett rendeletem 
szerint megtörténnie kell, akkor rájuk nézve, a 
fennemlitett  magyar belépti állomásokon ujabb 
eljárásnak helye nincsen ; ellenkező esetben azon-
ban, a megszabott eljárás irányukban az átbocsá-
tás előtt pontosan lesz fogonatositandó. 

MagábólRomániából Magyarországban a köz-
lekedés «gy előre sem a fenn  érintett három pon-

tion, sem bárhol másutt nem akadályoztatik, azon-
' ban a közvetlenül Romániából érkezó utasok tar. 

toznak a magyar ^határnál az illetékes román feje-



hatósági igazolványt előmutatni, mely szerint azon 
hely, honnét az utas jön, pestis mentes. 

Ezen "intézkedés a rendelet vételével lép ha-
tályba. Miről méltóságodat további szives intézkedés 
és veszteg intézeti igazgatónak értesítése végett 
tudósítom. 

Fogadja méltóságod tiszteletem nyilvánítását. 
Budapesten 1879 évi február  hó 10-én. 

A miniszter helyett 
tüióf  Zichy Feiraris Viktor, s. k. 

államtitkár. 

Bulíurestböl. 
— £:iját levelelöoktGl. — 

(A yeilis. — Gyárfás  Albert, ref.  lelkest.) 

lhikurest, 1879. február  9. 

Tisztelt szerkesztő ur 1 
A lapok közelebbről Romániából azon híre. 

ket terjesztették, hogy a lakosság legkisebb félel-
met sem tanusit az Oroszországból jövő pestis-hi-
rek hallatára, — hanem csak ugy beszél azokról, 
mint napi újdonságokról. Bármily cholerikus vér-
mérsékiieknek ismerem is a románokat, kiknek 
lanyha vérüket csak nagyobb események szokták 
izgalomba hozni, én mégis csak azt mondom, hogy 
aggődik itt a lakosság és pedig annál inkább, mi-
nél jobban nő a veszély nagysága és minél inkább 
terjed a pestis közeledéséről a hir. 

A kormány azonban megtett minden intézke-
déseket a veszély elháritására. Ugy vesszük észre 
itt, hogy az osztrák-magyar kormány még most is 
kissé gyanakvó Romániával szemben, legalább az 
egyezség s az ezt követő rendeletek után azt kell 
következtetnünk. 

A román kormány elindította már körülbelöl 
egy héttel ezelőtt a 8 ik gyalogezredet, mely Jász-
vámoson volt Skulenibe és Unghenibe s ezek fog-
ják azon kordont képezni, mely a román-osztrák 
határtól, Skulenitől Radantzig terjed ; a 3. és 6-ik 
ezred Galacból a Pruth torkolatáig ment s ez kor-
dont fog  tartani Skuleniig. Ungheni község, mely 
csupán 30 házból áll, egészen veszteghelylyé ala-
kíttatott át ; minden ház egy-egy vesztegzár. Van 
ott egy orvos, van szépen berendezett gyógyszer-
tár. A kormány megbizása folytán  dr. Petruscu, 
egyetemi tanár elutazott Szentpétervárra, hogy ott 
találkozzék az európai többi megbízottakkal. 

A kamara — jól felfogva  a helyzet aggasztó 
voltát, a pestis behurcolása megakadályozása vé-
gett 950,000 frank  rendkívüli hitelt szavazott meg 
a kormánynak. A kormánynak igen siirgös teen-
dői vannak s ezeket még eddig el is végezték ; — 
ugy szeretnék intézni a dolgot, hogy a pestisnek 
nyugatra való terjedése megakadályoztassák, arra 
nézve óhajtaná, ha az európai hatalmak megtilta-
nák együttesen az orosz csapatok átvonulását Ro-
mánián keresztül. 

Az előintézkedések ellen tehát nem lehet ki-
fogásunk,  csak valóban az volna óhajtandó, ha a 
többi hatalmak s különösen Ausztria Magyarország 
ne tekintsenek folyvást  kancsal szemmel Romániára 
s b í z z a n a k is valamit benne. 

* 

A bukuresti magyarságot érdeklő hirek kö-
zül egy igen nevezetes, de egyszersmind szomorú 
tudósitni valóm van. Az egész Bukurest, még a 
román előkelő körök is, nagy megindulással vet-
ték a leverő hirt, hogy itteni derék református  lel-
készök, tiszteletes G y á r f á s  A l b e r t ur önök-
höz pályázott el. Ugy tudjuk, Ilyrefalván  csak nem 
nem rég ürült meg egy lelkészi állomás, mely alig 
lehet jövedelmezőbb, mint a bukuresti ecclésia s t. 
Gyá^as ur mégis elpályázott oda. Ránk nézve ez 
a hir leverő. Egy papot vesztünk el benne, ki a 
Sió-teljes értelmében l e l k é s z , egy embert vesz-
tünk el benne, a kinek magas társadalmi mivelt-
sége. jótékonyan hatotta át nemcsak az egyházat, 
de az .összes magyarságot is. Elénk közigazgatási 
ereje, alkotó szelleme, a nemes célokért hőn lelke-
sülő szive egyikké tették öt a legnépszerűbb em-
bereknek, kiket valaha a bukuresti magyar egy-
ház és társadalom maga között látott. Az odaadó 
ragaszkodás, az önzetlen szeretet, melyet hivei vele 
szemben tanúsítanak, talán elég erős kapocs lesz 
rá nézve s nem fog  elkívánkozni tőlünk. Azt hi-
szem, a püspök ur ő méltóságának is kellene be-
folyni  arra, hogy az annyi viszályok rohamát kiál 
lott bukuresti egyházat valahára biztos és erős ke-
zek közt lássa állandóan. Annyit szenvedett ez 
egyház, hogy valahára isten áldásának kell tekin-
tenünk egy magas miveltségü, erős kezekkel kor-
mányzó és apostoli szelidségü lelkész itt működé-
sét. E,sorok is ejtsék gondolkozóba a derék Tel 

Szláv lapok szemléje. 
A mirigyvészről a „Golosz" két vezércikket 

hoz, melyekben konstatálja, hogy a járvány nem 
terjed s hangsúlyozván az orosz kormány által a 
kór ellen tett intézkedések elégséges voltát a kül-
földi  kordonok és ~az orosz kiviteli kereskedelmet 
megszorító rendszabályok alkalmazását fölösleges-
nek tekinti. Ezen rendszabályok a járvány mérvei-
nek nem felélnek  meg. Németországnak és Ausz-
tria Magyarországnak a rendszabályok életbe lép-
tetése előtt kellene bevárniok a helyszínére kikül-
dött szakértő orvosaik véleményeit. A járvány ál-
tal meglátogatott helyek területén tapasztalt és te-
hetséges őr rendkivüli hatalommal s uralkodójának 
bizalmával felruházott  őr Loris Melikoff  tábornok 
áll. Bizalmat vetve ennek ismeretes óvatosságába 
és erélyébe, foglalkozhatunk  belügyeinkkel, külö-
nösen termesztő erőink fejlesztésévelj  a mitől ellen-
ségeink szeretnék, hogy figyelmünket  elfordítsuk. 
Hivatkozva Astrachánból kapott megnyugtató ma-
gántávirataira, a „Golos" azt jelenti ki, hogy az 
orosz ellenségek érdekében áll a veszélyt nagyi-
tani s ha ezt orosz emberek teszik, az ellenségek 
kezére játszanak. 

A „Novoje Vremia" a katonai őrvonalakra 
való játékot helytelennek mondja. A romániai és 
osztrák kordonok csak puszta tüntetéseket jelen-
tenek s az orosz diplomáciának joga van kívánni, 
hogy a szomszédok a kordonok felállításától  egy-
előre tartózkodjanak. Némely orosz áruk bevitele 
ellen irányult német és osztrák tilalomra orosz rész-
ről hasonló tilalommal, — vagy az illető árakra 
Oroszországba való bevitelénét szedendő vámok 
felemelésével  kellene válaszolni. Ez nem lenne 
megtorlás, hanem csak az egyensúly visszaállítá-
sára vezető rendszabály s elővigyázat az ellen, — 
hogy a külföldi  tilalom érvénye a szükséges határ-
időn tul ne maradjon érvényben. 

A temesvári „Národne Glasznik" Angyelics 
Germán bácsi püspök budapesti missziójáról a kö-
vetkező sorokat közli Budapestról; Angyelics püs-
pök pár napja időz már Budapesten. A g. kel. 
vallású szerb püspöki conferencia  határozata foly-
tán van ő kiküld ve, hogy a magyar kormánynak 
előadja a ; Karlovitzon tartott püspöki értekezlet 
nézeteit a boszniai és hercegoVinai g. kel. lakos-
ság vallási ügyéről. Angyelovics  püspök ez ügy-
ben conferált  már Tisza miniszterelnökkel, az igaz-
ságügyérrel, a vallás és közoktatási miniszterrel. 
Angyelics innen Bécsbe utazik, hogy ő Felsége 
előtt adja elő a bosnyák szerbek ügyét. Mi — úgy-
mond a temesvári lap fővárosi  levelezője — üdvö-
zöljük a karloviczi püspöki cenferencia  szerencsés 
választását a közvetítő egyén személyére vonatko-
zólag. Angyelovics  püspök egyike azon szerb fő-
papoknak, ki képességeinél fogva  mint a Szerb 
Hierarchia történeti kiváltságos jogainak kitün <? 
ismerője és személyének egyéb tulajdonainál fogv  0. 
is mint az összes orthodoxianak képviselője pra e-
sentálhatja magát. A ő missiójától a legjobb ered-
ményt várjuk, ha mindjárt nem is engedjük magun-
kat át azon iluzióknak, mintha t. i. mindenütt csak 
is rózsás utakon járna. A katholikus propaganda 
s Rómának fáradhatlan  ármánya igen jól kezdte 
az utat egyengetni arra néve, hogy Boszniát és 
Hercegovinát mint két tiszta katholikus horvát tar-
tományt tüntesse fel.  Ezen körülménynek megvilá-
gítása nemcsak Angyelics püspök feladata,  hanem 
mindnyájunké, hogy t. i. ne engedjük, miszerint 
az egyfaju,  egy és ugyanazon vallású testvéreink 
a török igából a katholikus propaganda és a fra-
tresek ármányának jármába kerüljenek. 

L E G Ú J A B B . 

Az osztrák minisztérium ülést tartott 
február  12-én délben, melynek tárgyát a cabi-
net újjáalakításának föltételei  képezték. Auer-
sperg hg és Unger miniszter hir szerint hatá-
rozottan kijelentették, hogy nem maradnak meg 
hivatalukban. Erisen állítják különben, hogy a 
kilépett tagok helyét a legközelebbi 48 ófa 
alatt betöltik. Hírlik, hogy esetleg Taafle  gr. 
lép az újjáalakított kabinet éléie és akkor a 
be'ügyi tárcát is átveszi. Lehetséges azonban 
hogy a kabinet volt tagjainak egyike vállal-
kozik a kormányelnökségre, és pedig Stremayr. 

Madrid, febr  12 A Patráa jelenti Tan-
gerből, hogy a fezi  kormányzó a MnlajdrLz-
mecset szentélyéhe menekült, hogy meneküljön 
a föllázadt  lakosság elől, A marokkói szultánt 
gutaütés lírte. Teljes fejetlenség  uralkodik. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kitünteti*, ö cs. és apostoli királyi Fel-

sége 1878. évi december. 31 én Gödöllőn kelt leg-
felsőbb.  elhatározásával S a l a m o n A n t a l , a 111. 
kir. erdélyi csendőrparancsnokság állomány ába tar-
tozó sepsi-szentgyörgyi őrmesternek a közbizton-
sági szolgálatban töltött sok évi és sikeres szolgá-
lat teljesítése elismeréseül a koronás ezüst érdem-
keresztet legkegyelmesebben adományozni méltóz-
tatott. 

Kitüntetés. Z. dr. Knöpfler  Vilmos királyi 
tanácsost, Maros-Vásárhely szabad kir. város alsó 
kerületének országgyűlési képviselőjét ujabban a/, 
a kitüntetés érte, hogy Tisza miniszterelnök meg-
bízta a pestis ügyében azonnal Bukurestbe utazni, 
hogy ott gróf  Hoys nagykövetnél jelentkezve, min-
den intézkedéseket szakértőleg megvizsgálva, írás-
ban azonnal jelentést tegyen a m. kir. minisztéri-
um előtt. Hogy épen Z. dr. Knöpfler  Vilmost s 
nem valamely kézügyben levő fővárosi  orvostudort 
érte a fontós  megbízatás, az valószínűleg abból 
következik, hogy Z. dr. Knöpfler  Vilmosnak mind 
hely, mind pedig nyelvismerete a kitűnő szakkép-
zettség mellett leginkább megteheti á kívánt szol-
gálatot. 

— A szövészeti tanműhely javára városunk 
polgársága által folyó"  hó 22-kén rendezendő tánc-
vigalomra az előkészületek megtétettek. A rendező 
bizottság megalakult, mely a meghívókat — méit. 
Potsa József  főispán  ur mint elnök megbízásából 
bocsátotta ki. Belépti dij személyenként 1 frt,  csa-
ládjegy 2 frt.  Felülfizetések  köszönettel fogadtatnak. 

— Császár ltíílint városi polgármesternél e hó 
13 án kedélyes névestély folyt  le. Az estélyen je-
len volt a polgárság egy része, kiket a kedélyes 
házigazda igazi magyaros vendégszeretettel látott 
el. A háziasszony gazdag és iz'etes vacsorája, a 
felköszöntök  szellemes toasztjai — s általában az 
élénk, fesztelen  jókedv, mely e társaságban mutat-
kozott, mind befolytak  a jelenvoltak teljes megelé-
gedésére. 

— Meghízható forrásból,  Budapestről vett ér-
tesülésünk alapján azon széltében keringő hir, 
mintha a kormány a „nem-okára bekövetkezhető 
válságJ esélyeivel komolyan foglalkoznék,  minden 
alapot nélkülöz. Iláromszékmegyében az ilyen hi-
reket egyes ál apostolok nagyon is jól fel  tudják 
fúni,  azért megnyugtatásul, a mire különben egye-
bütt szükség nem volna, közöltük e dementit. Az 
ellenzék ilyen álhirei még most csak arra valók, 
hogy az ember érdemök szerint megmosolyogja 
azokat. 

— Hivatalos közlemény. Az orbai járási szol-
gabirói-segédi állás lemondás következtében meg-
ürülvén, annak betölthetése végett pályázatot hir-
detek következő feltételekkel:  Ezen állomást el-
nyerni óhajtó hozzám március hó 10-éig beadandó 
folyomodásában  igazolja : a) Hogy a 22 évet be-
töltötte és nincs apai vagy gyámi hatalom alatt, 
b) Hogy valamelyik jogakadémián jogot hallgatott, 
avagy hogy megfelelő  hivatalt viselt, c) Hogy ezen 
hivatalt viseléséhen képzettséget és szorgalmat mu-
tatott. d) Hogy kifogástalan  előélettel bir. Kelt 
Sepsi Szentgyörgyön, 1879, február  14 én. P o t s a 
J ó z s e f ,  főispán. 

— Mult számunkban a helybeli nőegylet köz-
vacsorával összekötött táncvigalmára történt ada-
kozások kimutatása tévedésből kikerülte a javitnok 
figyelmét  s igy az ott előforduló  számos sajtóhi-
bákért szives elnézést kérünk. 

— Hynieu. Szathmári Károly szinmüvész, kit 
elkezdve a nemzeti színpadtól, — hazánk minden 
színpadi ismer, eljegyezte a szép és bájos Paskovsz-
ky Antóniát, eskövőjük Debrecenben f.  é. február 
24-én megy végbe. E hírrel kapcsolatban megeni-
litjük, hogy a pár április 5-én Sztupa Andor szín-
társulatához fog  jőni Brassóba. 

— Liszt vagyona Liszt Ede a nem rég meg-
halt osztrák főállamügyész  a kitűnő jogász, unaka-
testvéra volt nagy művészünknek, Liszt Ferencnek. 
E derék férfi  hatvanegy éves korában gyomorrák-
nak esett áldozatul, nemcsak szeretett rokona volt 
Liszt Ferencnek, hanem egyszersmind tőkéjének 
kezelője is. Ez a tőke, amint a „Fővárosi Lapoké-
ban olvassuk, kerek 100,000 frt.  Még fiatal  korá-
ban, egy ebéd fölött  Rotschild h. inté a bőkezű 
s jótékonyságokra nagyon sokat áldozó művészt, 
hogy jó lenne valamit félretenni  most, mikor köny-
nyü. A művész mosolyogva egyezett belé s odaa-
dott százezer frtot,  melyet biztos helyre tettek be, 
s melynek kezelője dr. Liszt Ede volt. Egyebe 
nincs is a nagy művésznek, ki milliókat szerzett. 
Lisztet természetesen igen leverte szeretett rokona 
halála. 

— Magyar ember • Szibériában. A lapok a 
,,Hon" nyomán, legközelebb egy igen érdekes tu-
dósítást hoztak egy magyor fogoly  felől,  ki Szi-
béria ólombányáiban tartatik elzárva. E hirt most 
illetékes helyről a tényállás következő vázlatával 
erösiti meg a „B. C.u Zemplénmegye kistornyai 
származású Csollák György értelmes néptanító, 
i868-ban egy, helysége szolgabírói hivatala által 
kiállított igazolvánnyal egy rokona látogatása vé-
gett Gácsországba utazott. Az orosz határon ta-
lálkozott egy orosz őrjárattal, a mely öt kétségte-
lenül — miután más magyarázatot a dolognak alig 
lehet adni — igazolványa dacára brevi manu ma-
gával hurcolta. Csollák György élemedett atyja 
— látván, hogy fia  nem tér -vissza s azon hirt 
kapván Gácsországból, hogy fia  orosz rendőrök. 

észt,  kit sehol oly őszintén tisztelni és szeretni 
nem fognak,  mint itt. 

Időjárásunk felette  megengedt. Locs-pocsban 
járunk s a bukuresti városi elöljáróság a tisztaság-
nak nem nagy barátja. 

r. 1. 



által c-lfogatott  — később egy folyamodványai, 
melyet egy zemplénmegyei képviselő közvetített, a 
magyar kormányhoz fordult.  A folyamodványban 
— jól lehet, hogy eziránt az apának biztos tudo-
mása nem volt-- az állott, hogy az orosz hatósá-
gok folyamodó  fiát  Szibériába hurcoltatták. A fo-
lyamodvány áttétetett a külügyérséghez ; szent-pé-
tervári nagykövetünk sürgeté az ügyet, s állítólag 
vizsgálat is lett indítva s több év leteltével azon 
válasz jött, hogy ily nemű fogoly  Oroszországban 
nem létezik. A szegény apa már holtnak siratta 
fiát,  miilön kéthét előtt szolgabirája elé idéztetvén, 
azon kérdés intéztetett hozzá, hogy nem vesztette-e 
el Csollák György nevű fiát  több év óta ? Az irkut-
ski kormányzó ugyan is a mult évben a bécsi orosz 
nagykövet által kérdést tétetett aziránt, ha vájjon 
bizonyos Csollák György nevü egyén, ki mint 
fogoly  sok év óta dolgozik az irkutski ólombányá-
ban s magát folyton  magyar alattvalónak állitja 
lenni, valóban magyar alattvaló é ? Az apa örömét 
e váratlan hir hallatára leirni lehetetlen. Most már 
a kormány azon lesz, hogy a jogellenesen fogva 
tartott magyar alattvaló minél hamarább vissza-
nyerje szabadságát. 

egy kötet könyv a XVIII. századból. Bar^ha Elek 
úrtól (Nagyborosnyó) egy kötet könyv. Szentka-
tolnai Cseh József  úrtól 5 kötet könyv. A kassai 
papnövelde igazgatóságától 1 kötet könyv a XVII 
századból. Szentiyányi Ignácné ő nagysgtól (Nyúj-
tód) egy kötet könyv. Beke Sámuelné ő nagysá-
gától (Oltszem) egy 2 centimeter nagyságú naptár 
a XVIII. századból. Bod Benedek urtói (Albis) 8 
kötet könyv. Kónya Mihály úrtól (Borosnyó) 11 
drab kézirat okmány. Kondrád Izra úrtól 5 darab 
okmány. Kelemen Lajos ügyész úrtól (Sepsi Szent-
György) egy kéziratos mű. 

II. Régiség, pénz és érem. 

Zathurecky Gyula úrtól• (Baróth) egy olajfest-
mény. Kónya Mihály úrtól (Borosnyó) egy pecsét-
nyomó 1689-ből. Bartalis József  úrtól (Cofalva)  1 
db ezüstpénz. Beke Sámuelné ő nagyságától (Ölt-
szem) egy cserép korsó, egy findzsa  talappal, egy 
kockás üveg, egy evő eszköz-tartó, egy himzett 
pénztárca, 3 darab ezüst pénz. Csia György úrtól 
(Kovászna) 3 drb ólom érem. Bernáld Janka kis 
asszonytól (Csernáton) egy majolika gyöngy. 

III. Természeti tárgyiak. 

Biró Béla úrtól (Cofalva)  2 veréb csontváz. 
Dr. Reiner Dániel úrtól (Kézdi-Vásárhely)  1 szép 
embryo. 

Fogadják a lelkes adakozók, kik tettök által 
egy nemzet kincsét gyarapították, előleges köszö-
netemet, az utókor hálás elismerését. 

Imecsfalva,  1879. febr.  7. 
Özv. Cserey Jánosné. 

L O T T O H Ü Z A 8. 

N-Szebenben február  12-én kihúzattak a kö-

vetkező számok : 

87, '20, 49, 77, 8. 

Ertek-  és  váltó-dr  folyam  a bécsi  cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  február  14. 

Magyar aranyjáradék 83.60 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

/ IL „ 118.-
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 74.— 
r „ „ 1876. évi államkötv. 66.25 
n vasúti kölcsön kötvény . . . . toi.75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 80.50 

Temesvári „ „ . . 75.50 
Erdélyi „ „ 75-25 
Szőlődézinaváltsági „ . . 85.— 
Osztrák egys.-államadósság papirban . . 81.80 

„ „ p ezüstben . . 62 35 
„ aranyjáradék 63.20 

1860. államsorsjegy 75.5 
Osztrák nemzetibankrészvény 114-25 

„ hitelintézeti „ . . . ' . . 793.— 
Magyar hitelbank 218.75 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5-50*1 ,„ 
Napoleond'or 9.33 
Német birodalmi márka 51-55 
London 116.90 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Haszonból1]' hirdetés. 
Nagy Borosnyó és Peselnek községek ha-

tárain a R á p o l t h y-féle  ingatlan birtokok az 
1879-ik éven kezdödöleg hat egymás után 
következő évre kiadók. 

Értekezhetni 

özv. Rápolthy Mihály né 
lakásán Alsó-Csernátonban 3 — 3 

e váratlan hír hallatára leírni lehetetlen. Most ma: 
a kormány azon lesz, hogy a jogellenesen fogv; 
tartott magyar alattvaló minél hamarább vissza 
nyerje szabadságát. 

— Szerencsétlen léghnjós. Rangunból irják 
Percy Wyndhan ezredes, Kalkuttában és Rangún 
ban jól ismert egyéniség, kihirdette, hogy a sajái 
készitményü léghajóján fölszáll.  A mint azonbar 
ötszáz lábnyi magasságra feljutott-  a léggömb szét 
pattant és a szerencsétlen légutazó a királyi pa 
lota nagy tavába zuhant alá, honnan halva húzták 
ki. Wyndham ezredes sokat tapasztalt kalandos 
lovag volt. Szolgált Garibaldi alatt, az amerikai 
polgárháborúban az északi hadseregben; néhány 
év előtt pedig Kalkuttába indult, hol élclapot 
szerkesztett, majd az olasz opera impreszszáriója 
lett. Legutóbb a birmai király szolgálatába állott 
mint fővezér.  Csak e hatalmas uralkodóval való 
megliasonlása után tért vissza Rangunba, hol már 
nem elégelvén meg a földet,  a magasba vágyott 
kalandozni. Első kalandja végzetes volt. 

— Ijesztő butaság. Nagy-Külüllőmegyéből 
irják a Keletnek. — Miként lehetséges a roncsoló 
toroklob járványt a legrövidebb idő alatt beszün-
tetni, erre nézve igen egyszerű módot talált fel 
Nagy-Küllőmegye  Hidegvíz községének popája. 
Nevezett községben már jó ideje szedegette áldo-
zatjait e borzasztó betegség, azonban csupán a köz-
ség egyik utcájában és ott is csak szőrványosan. 
Végre megsokalják a pópák a dolgot, s elhatároz-
ták valamit segíteni a dolgon, összeül tehát 7 köz-
ség 7 pópája, összegyűjtetik a község kicsinyeit 
és nagyját, egészségesit és betegeit a falu  köze-
pén álló feszület  körül, és szluzsbát tartanak ; ál-
lott pedig a szluzsba abból, hogy miután különféle 
ceremóniák után a népet megszentelték, megcsókol-
tatták mindenkivel a feszületet,  beteggel és egész-
ségessel egyaránt és lett a szluzsbának azon ered-
ménye, hogy már másnap az egész községben el 
volt terjedve a járvány s egy pár nap múlva a 
qoo lelket számláló helységben egyszerre tizenegy 
halott feküdt  a ravatalon. E községben ez ideig-
az elhaltak száma a í.so-et meghaladja, elpusztult 
tehát 16 százaléka a lakosságnak. Ily borzasztó 
következménye van azok butaságának, kiknek jó 
tanácscsal és oj-vosszerrel segítségökre kelene, hogy 
legyenek a népnek ily vész idején. Elvárjuk a ro-
mán érsektől, hogy e tárgyban viszgálatot tartson-

— Orlieé iiires lotto-matliematikns ellen egy 
röpirat jelent meg Berlinben. Hogy mily nagyszerű 
a humbug, melyet ez az ember annyi sikerrel űz, 
bizonyítéka az a tény, hogy Orlieé az Ausztria-
Magyarországból érkező temérdek levél ellátására 
irodájában nyolc embert tart és foglalkoztat  na-
ponkint tiz órán át. 

— Uj (ávirószert talált föl  Cowper londoni 
mechanikus. A távirni akaró a villamos sodrony 
egyik végén mozgatja tollát, de egy időben a sod-
rony ellenkező végén hoz egy másik tollat moz-
gásba, mely az első toll minden mozdulatát hiven 
követi. Ebből áll az egész. A készüléket legköze-
lebb szakembereknek is bemutatják Londonban. 

— Uj postautalványok. A belföldi  postaforga-
lomban most használatban levő levéljegygyel ellá-
tott postautalványi űrlapok elfogytával  — ujalaku 
postautalványi űrlapok fognak  kiadatni — melyek 
levéljéjrygyel ellátva nincsenek. Ezen uj postautal-
ványi űrlapok a kir. postahivataloknál darabon-
ként '/, krért kaphatók. Az utalványozott összegért 
járó postadij levéljegyekben ragasztandó az uj utal-
ványi űrlap megjelölt helyére. 

— Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch zene-
mű kereskedésében megjelentek: Szentirmai Elemé-
től 6 eredeti dal zongorára külön vagy énekre 
zongorakisérlettel ? 1) Mit tehet a kis leány róla ? 
2) Kinyílott a napraforgó.  5) Hadd szidjon az 
irigy világ. 6) Három rozsa egy sorjában mind 
piros..n.ra 80 kr. 

Különleges 
dohány és szivar. 

Sepsiszentgyörgyön a Csutak 
testvérek kereskedésében kapható 
minden féle 

különleges (speeialitát) 
szivar- és dohány nemek. 

A veteménye/ők figyelmébe!!! 
A kertmivelök szi\es figyelmébe  v?n sze 

rencsém ajánlani kitűnő 

kis, ültetésre való 
vereshagy máimat, 
melyekből gazdag raktáram van s olcsó áron 
bocsátom t. vevőim használatára. 

A bekü'dött pénzösszeg erejéig postán fo-
gom elszálli tatni pontosan t megrendelőimnek 

Felt er Zsigmond 
termény üzlete Nagy-Szebenben 

2—6 (Irodája: KI. Ring, 2. sz. a.) 

B ü Házi ipar szöveszeti raktár HÜ 

Kitűnő 
kük üllőmén ti rizling, 

som és leányka 

asztali borokat 
mintegy félliteres  palackokban 35 kl'-
ért kaphatni 

Sándor István 
kereskedésében 

Sepsi-Sztgyörgyön a kollégium alatt. 
< S 1 - -

Az üres palackok darabonként 10 
kron visszaváltatnak. 2 - 3 

szinben. gyapot-, gyapjú-, kender-, len-
featés,  a sz nek tartósságáéra jótállás 

Az arcszín fliatal  üdessóge! 
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szap-

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

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

ÉÍHr A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 

-— Egy darab ára 50 kr. — 

Az általam alapítandó 

Székelj' Nemzeti Muzeum 
számára folyó  évi január havában beérkezett ado-

mányok kimutatása. 

I. Könyvek  és kéziratok : 
Simon Vince prépost ő nagyságától (Csorna) 

egy kötet könyV a XVIII. századból, egy névtár 
1879-ből. Ifj  Fejér Lukács úrtól (Kézdi-Vásárhely) 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan valódi 

Ravissanfe 
I)r. LEJOSSE-tól Párisban. 

Ezen világhírű bőrtisz 
titó szer valamennyi szé-
pitő 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-
kitó fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hüsitő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 
bőrt szerez, a legkésőbbi 
öregségig. 

Budapesten valódi minőségben kapható ; 
Török József  gyógyszerész urnái királyutcza 
7 szám. Sepsi-Syentgyörgyön Ötvcs Pál és 
Bettgli Bálint urak gyógyszertárában. 

Központi szétküldési raktár: Scliwarc Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 30—50 


