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A p ón/ügy minisztérium költség-
vetése 

A pénzügyminiszteriiim költségvetése, — 
melynek tárgyalását megkezdte a képviselő-
ház — mind bevételei, mind kiadásai részében 
legfontosabb  része a költségvetésnek. 

E tárca keretében a rendes kiadás 39 mil-
lió 499,557 forinttal,  a nyugdijak 2 096,43, az 
átmeneti kiadások 1 674,271, a beruházások 
2367,165 forinttal  vannak előirányozva. A ren-
des bevételek magok 198 176,195 frt  tesznek, 
a mely összeg 4.']̂  millió forinttal  haladja tul a 
mult évi előirányzatot s igy a megszavazott 
összeget is 

Ezen egész szükséglet — mint a >N. H.« 
irja, — majdnem ugyanaz, mind felosztására, 
mind mennyiségére nézve, mint a mult év elő-
irányzata 

A központi igazgatás költségeinél — me-
lyek 747.148 forintra  vannak előirányozva — 
valóban alig lehetséges további megtakarítás. 
A legutolsó három év alatt 1 181,600 forintra 
megy azon leszállítás, a mely e tárca központi 
igazgatásánál eléretett és a melynél nagyobb 
megtakarítást felette  nehéz csak góndolni is. 
Azon cadre-k, a melyek a közigazgatás kereté-
ben ép o'.y mérvben, - sőt talán még inkább 
megkívántatnak, mint a katonaságnál, a közjó 
legfontosabb  érdekeinek érzékeny hátránya nél-
kül nem mérsékelhetők még továbbra is. Itt 
bizonyos minimum feltétlenül  szükséges, és mi 
azt h i s s z ü k , — ü z u i miffhriClní"'*v3|iy-ffi!r  él 
van érve, — vagy nagyon közel vagyunk már 
hozzá, legalább azon f-ladatokra  nézve, melyek 
a pénzügyminiszter ur tárcájához tartoznak. 

A központi állampénztár, a pénzügyigaz-
gatóságok es számvevő osztályok, mint szintén 
a zágrábi állampénztár s az ad )felügyelők  ki-
adásai majdnem permamensekké lettek Talán 
ez utóbbiaknál lehetséges volna némi megtaka-
r tást eszközölni, azon esetben, ha az 1875-dik 
évi adókezelési törvények változtatása esetén 
az a lófelügyelő  iigek és pénzügyigazgatóságok 
az illeték kiszabási hivatalokkal szorosabb kap-
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Töredéke k egy ezután megiranöó naplóból. 
(Nyári vendégei 111.) 

— ijsó. — 
(Vége.) 

Ezzel egy kis szobrászati apparatust tárt fel 
bőröndjéből ; kalapács, vésők, különböző szinü 
márvány és más kövek stb. 

— Nekünk szobrászokuak adott a természet 
többek között egy drága anyagot, mely legenge-
debnesebb szolgája a mi alkotó kezeinknek, mely-
be leginkább bele tudjuk lehelni a művészet lelkét 
— ez a márvány. Utazásom egyik főcélja  a székely 

• föld  vadregényes havasai közt a természet e drá-
ga kincsét kutatni. A tiszteletes ur ugy nyilatko-
zott, hogy e téren szakértő. (No most meg vagyok 
fogva  1) Melyik tehát ezen kövek közt a karrarai, 
melyik a gyergyói, melyik az almási márvány, me-
lyik a ditrói ? Tiszteletes ur ha ért a szobrászat-
hoz, tudni fogja,  mint székely, hogy a székelyföld 
minő kincseket rejteget keblében a majdan felvi-
rágzó magyar szobrászat számára V 

Adós maradtam a felelettel. 
Aztán elővett egy albumformát. 
— Melyik iskolának müveit tüntatik elö ezek 

a rajzok, fotográfiák  ? A hellén, római, vagy olasz 
iskola hive a tiszteletes ur ? Mit gondol tiszteletes 
ur, ha Görög- és O'.aszhonnak nem esett volna ke-
zeiigyében a márvány: kifejlődhetett  volna-e oly 
miivészi magaslatra a szobrászat és műépítészet ? 

Mint a Gracchusok anyja gyermekeire, olyan 
önelégült mosolylyal tekintett a felmutatott  a hí; 
deg kövekre s különösen egy darab fehér  márványra 

csolalba hozatnak. Ezen reform  a közigazgatás 
s igy az államkincstárnak is nevezetes mérvben 
előnyére szolgálna, ha keresztülvitetnék. Ma 
már a fogyasztási  adókra nézve a pénzügyigaz-
gatóságok területi beosztása már az egyenes 
adókra nézve az adófelügyelőségeké  és más 
végül a dijak és illetőleg jogMetékekre nézve 
az illetékkiszabási hivataloké. Ily közigazgatási 
állapot valóban teljesen ázsiai, a melyen gyö-
keresen változtatni kell. Szeretjük hinni, hogy 
a pénzügyminiszter ur nyilatkozata, högy tudni 
illik az 1875-iki törvényen nem akar egyelőre 
változtatást javasolni, ezen ágára a reformok-
nak nem terjed ki; ha ez igy nem volna: va-
lóban kíváncsiak volnánk megtudni azt : hogy 
mit ért a kormány az iüetékszabási hivatalok 
tervezett reformja  alatt ? 

Az adóhivatalok szükséglete 1.93,903 írt-
ban van megállapítva, a pénzügyi, — illetőleg 
vám- és adóőrségé pedig 2.200,616 frttal  van 
előirányozva. A mióta egyszer Kerkápoly ur a 
finánc  életpályának oly klasszikns és költői le-
irását adta, a minőt - mellesleg legyen meg-
említve — tőle bizonyára nem várt senki, az-
óta ezen a cimen a költségek, leszállítása nem 
is javasoltatott komolyan soha. 

Azon tételek között, melyek a pénzügyi 
tárca költségvetésében számoltatnak el, nem a 
legutolsó helyet foglalja  el a katasz er. Az ál-
landó kataszter 200,000, a földadó  kiigazítási 
munkákra pedig 2 000,000 frt  van előirányozva. 
Ez összeg 'kétségkivül íülmagas.' A kataszter 
kiigazításának összes költségei, midőn az 1875. 
VII. t c megszavaztatott 5S|» miitóra számít-
tattak. Ez összeg azóta már fölemésztetett  s 
s az öt cyklusra számított munká'atoknak még 
első cyklusa sem fejeztetett  be Ha a helyszi-
nelési munkák után- az osztályozás és a tiszta 
jövedelmi ni gállapitás hasonló mennyiségű időt 
és összeget vesz igénybe: ugy 2 0 - 2 5 millió 
forintra  lehet számítani a kataszter kiigazítási 
költségeket, a mely összeghez még az állandó 
kataszter költségei is hozzászámitandók. Hogy 
ez összeg oly országnak, mely S—g* 1 o-os pénzt 
használ most is, túlságosan nagy, azt nem le-

melyet, mint később mondá, a gyergyói havasok-
ban talált s mely finomabb  a karrarai márványnál. 
Arca átszellemült, az uti por alatt is kisugárzott a 
művészet glóriája. Aztán elsötétült tekintete. 

— Minő kár, hogy e márványt nagyobb tö-
megben nem fedezhettem  fel;  de jőni fog  utánam 
valaki, a ki felfedezi,  vagy egykor véletlenül egy 
p á s z t o r n a k f  o g j a f  e 11 á rjn i az anyaföld  ke-
bele a drága kincset, melyet ezredévig rejtegetett 
magában. 

Miután én kérdéseire adós maradtam a fele-
lettel, ő lelkesülten adá elő néhány rövid vonásban 
utazása célját s eddigi eredményét, ő — úgymond 
— a szó teljes értelmében „magyar művész" akar 
lenni. Mágyarország nemtőjétől akarja kölcsönözni 
a művészet lelkét, magyar jellemet akar adni mű-
vészetének, a magyar történelem és népélet jelle-
meit akarja vésőjével eszményitve megörökíteni és 
mint ilyen eredetiségre törekvő művész, azért vette 
kezébe a vándorbotot, hogy egyfelől  a az eredeti 
magyar népéletet minden árnyalatában tanulmá-
nyozza, másfelől  hogy a magyar földön  fedezze  fel 
az anyagot, a márványt, melybe a magyar szobrá-
szati művészetet bele akarja lehelni, hogy a ma-
gyar szobrászati művészetnek még anyagja is le-
gyen eredeti, legyen magyar 

— Elég, elég uram! — mondám elszégyenülve. 
— Ne vesztegesse reám a szót, én nem vagyok ké 
pes az ön magas röptű művészi lelkét kisérni. Ezer 
bocsánatot kérek, hogy önt félreismerve  ily mél-
tatlanul fogadtam. 

Mentségemül elmondám, hogy egy kalandor 
és egy kalandornő hogy rászedtek, hogy kizsák-
mányolták jóhiszeműségemet, vendégszeretetemet. 
— Mentségemül felhozám,  hogy én az ország első-
rendű művészét egy szegény vándorlegényhez illő 
öltözékben és alakban képzelni sem tudtam. 

het kétségbe vonni ; s mivel a közönség eddig 
elé csupán hátrányait ismerte a kiigazítások-
nak : valóban óhajtandónak tartanók mi is, ha 
már egyszer teljes kimerítő képét nyernők az 
eddig teljesített munkálatoknak s az eddig ki 
adott összegek számadása megbízható képet 
nyujtana a jövő költségek és munkálatokról 

A pénzügyi igazgatás hátra levő részei — 
talán a Selmecbányái bányászati és erdészeti 
akadémia kivételével, melyre 105,000 frt  van 
előirányozva — csupán átmeneti természetű ki-
adásokat mutatnak fel,  a mennyiben a bevéte-
lek közt is szerepelnek. 

Az orosz hadsereg hazavonulása, igen szépen 
szabályozva van, a török elöcsapatok mindig ujyan-
a n n y i v a l e l ő r e n y o m u l t a k , a mennyire 
az orosz hadak visszavonulnak s Mehetned és 
SzeUmi basák mindem elkövetnek, hojy az oro-
szok által kiürített területen a keresztény lakossá-
got me^nyuítassák. Ez erőfeszítéseknek  »zonbau 
kevés a sikerök s kons antinápolyi tudósítások 
szerint mindenütt óriási arányokban megindult a 
tüntetés a porta ellen — s a kivándorlás az orosz 
sereg után, mé^ oly területekről is, melyek köz-
vetlenül török uralom alatt maradnak, A kivándor -
lók^e yelóre IC let-Ruméliába tódulnak, hol a 
helyzet mind bonyolultabbá válik s mindinkább 
kétséges, hogy a berlini szerződés által papiroson 
mj^teremtett uj rend gyakorlati érvényt fog-e 
nyerhetni. 

A francia  niinlszterválság, tényleg már bekö-
szönt, Marcére belügyminiszter beadta lemondását. 
A képviselőház ülésében a rendőrség kérdésében 
nem fogadtatott  ugyan el a radikális Clemenceau 
indokolt napirendje, mely szerint a ház nem ta-
lálja ki lé itőnek a miniszter magyarázatát; de án 
egysze ü napirend, melyhez különben aztán a 
szélső bal is csatlakozott, nem nyújthatott elégtételt 
Marcérenek, kit azzal gyanúsítottak, hogy „titkos 
kötelékek" fűzik  azon rendőrhivatalnokokhoz, kik 
nek elmozdításába oly nehezen egyezett belé. 
Nem valószínű, hogy a válság az egész kabin :tre 
kiterjedjen, mert az általános politikai irányra 
nézve az amnesztia-törvény megszavazása alkal-
mával eléggé kitűnt a kormány és a parlamenti 
többség közötti egyetértés ; nen\ lehetetlen azon-
ban, ho,'y Marcéret még egyik-m\sik társa követ-
ni fogja,  nevezetesen Sav pénzügyminiszter és 

Igen, tiszteletes ur is a külső után itéli meg 
az embert, mint általában a világ. A tiszteletes ur 
elfeledte,  hogy az idvezitő is jászolban született s 
nem vala, hová lehajtsa fejét.  Jól tette tiszteletes 
ur, hogy igy bánt valem, különben a székelyföld-
ről rajongásig fokozott  előszetetetet vittem volna 
el keblemben. Én mint szegény vándor, többnyire 
gyalog utaztam be a székelyföld  vadregénye* tá-
jait; ruháimat elnyütték a sziklák érdes kövei és 
Csipkéi; de azért mindenütt szivésen fogadtak  idáig. 
A pásztor megosztotta velem a kecsketejet, a so-
vány málét és forrásvizet,  megosztotta a hűs árnyat 
és mohaágyat kunyhójában. Legyen meg a tiszte-
letes urnák az az öröme, hogy egy szegény mű-
vészt elűzött házától. Nem először történik ez ve-
lem a nagy világban ; űztek el még eng.;m a pa-
lotákból is, de a kunyhókban menhelyet találtam. 
Majd félkeresem  tiszteletes ur legszegényebb bivét, 
az hajlékot ad éjszakára. Most már dobjon ki I — 
Ezzel összeszedte holmiját s hat irozottsággal indult 
az ajtó felé. 

En csaknem rimánkodva karoltam át s kértem 
hogy bocsásson meg. — ő hajthatatlannak látszott, 
hidegen taszitott el magától és ment. En nyomban 
követtem az előszobán át az udvarra az utcakapuig, 
kérve, esdekelve; az utcakapunál mondám: 

— Ön az idvezitőre hivatkozott az imént ; az 
idvezitó mindenkinek megbocsátott; ha ön nem 
bocsát meg nekem : soha ne vegye ajkára az idve • 
zitő nevét. 

Az én Izsóm megtért. Két napot töltött sze-
gény házamnál. 

A művészetnek egy óriás szellemével érint-
keztem. A művészek szellemvilágának vakító fényé 
be pillantottak be i-yenge szemeim. Oh, mennyin; 
más regiókban élnek ők, mint mi, közönségei em-
berek 1 



Feri közoktatásügyi miniszter is. Say ellen, mint 
már jelentettük, nagy fölháborodás  uralkodik a 
rente konverzió ügyében követett magatartása mi-
tt; becsületességét' gyannsitani nem merik u yan, 

de a sajtóban nyiltan vádolják, hogy környezeté 
Vei szemben nem volt elég é ovatos, és német 
bankárok (Rothschild és Reimach), kikkel sürün 
érintkezik, kizsákmányolták a közönséget, milliókat 
nyertek ; a legenyhébb Ítélet tehát támadói részé 
ről az, hogy Say a le teljesebb képtelenségét tanú-
sította állása betöltésére. Say lemondásáról már 
keringnek is hirek s utódjául Wilsont emlegetik. 
— Ferry közokt. miniszter ellen viszont azért zú-
dult fel  a közvélemény, — mert a párisi községta-
nácsnak azon kívánságára, miszerint az iskolákból 
a papi tanitók eltávolitandók, kitérőiem felelt  és 
opportunitási okokból megtagadta a kérelem telje-
sítését. 

Sir Ali afgán  emir hnláln, melyet most már 
minden oldalról megerősítenek, az angol-afgán 
konfliktus  békés befejezését,  ugy látszik, meg 
fogja  könnyíteni. Jakub khán, mint a táviratok 
már jelentették, maga tudatta az indiai alkirály-
lyal a gyászhírt, hogy Sir Ali február  21 én meg-
halt. Jakub khán levele igazi remeke az ázsiai 
ravaszkodásnak, s egyebek közt szóról szóra ezt 
mondja: „Milfthogy  atyám Sir Ali régi barátja 
volt a brit kormánynak, én is barátságból adom e 
hirt tudtára a brit kormánynak." Egyúttal kifejezi 
óhaját, hogy a béke mielőbb helyreállíttassák, mire 
az angol kormány nem kevésbbé hajlandó, mert a 
béke megkötése, az afgán  hadjárat eredményének: 
India határainak biztosítása lényegesen erősíteni 
fogja  otthon is az angol kabinet állását. 

Monarchiánk és Olaszország. Romából irják, 
hogy a mostani kabinet határozott akarata, misze-
rint a fennálló  szerződéseket tisztelni fogja  és 
hiven és loyalison ragaszkodik hozzájuk, ama 
„könnyű felhőket"  is eloszlatta, melyek a korábbi 
minisztérium alatt Ausztria-Megyarország és Olasz-
ország közti viszonyok fölé  kezdtek borulni. Tény, 
ho.-y a viszony a két kormány közt nem lehetne 
barátságosabb és szívélyesebb, mint a minő most. 
Depretis megtudta, hogy politikáját Bécsben baráti 
bizalommal kisérik; Ilaymerls báró osztrák-ma-
gyar nagykövet őszinte és nyi t magaaviselete 
által szintén nem kevéssé járult hozzá e szeren-
csés eredményhez 

E cél elérése természetesen le<inkább ama 
ténynek köszönhető, ho.-y az olasz kabinet külü-
gyi politikáját a belü/yivel összhangba hozta és 
az „Italia irredenta" arcátlan üzelmei ellen frély-
lyel és sikerrel lépett fel.  Movona belügyminiszteri 
államtitkár, kire a belügyi teendők főterhe  hárul, 
annyira át van hatva az Olaszország és Ausztria-
Magyarország közti barátsá:os viszonyok fentartá-
sának szükségességétől, hogy erélyesen eltávolít 
mindent, a mi a jó viszonyokat megzavarni képes 
volna. (Kívánjuk,  hogy e hivatalos jó barátságot a 
gyakorlati élet me0' ne cáfolja  !) 

A képviselőház e hó 4-ikén általánosságban 
és részleteiben letárgyalta a belügyminisztérium 
költségvetését. Ennek ismertetését nem hozzuk. 
Magából a vitából kevés az említeni való : legfel-
jebb Pázmándy Dénes ur elégedetlensége a nem-
zeti izinház vezetésével, melyben azonban más szó-
nokok nem osztoznak, s ugyan annak felszólása  a 
fővárosi  rendőrség ellen. 

A víta egyntlen kiemelkedő s magába véve 
s érdekes momentámát Tisza Kálmán ur felszólá-

Az én Izsóm — mert igy nevezhetem őt, mert 
pár nap alatt barátom lett — feltárta  előttem keb-
lét, fény-  és árnyoldalait. De kár, kipótolhatlan 
veszteség, hogy ez óriást szellem fényében  annyi 
árny kisérte; a tiszta szellem az anyagnak annyi 
lekötő nyűgével küzködött! Tán egy szóval igy 
fejezhetném  kí Izsó legnagyobb fogyatkozását  : ő 
e- percben optimista, a másik percben sötét, em-
bergyűlölő pessimista volt. E percben szerette vol-
na keblére ölelni az egész világot, a másik perc-
ben szeretett volna lőpor-aknát ásni a föld  köze-
pébe s fölrobbantani  az egész világot. Mint a Je-
hova az özönvizből Noét, ő is az egyetlen egy br. 
Eötvös Józsefet  szerette volna megmenteni. Sokan 
petőfiskednek  az ujabb kor hivatott és hívatlan mű-
vészei közül; Izsó sokkal eredetibb szellem volt, 
hogysem valakit majmolt volna, de ugy látszott, 
hogy Petőfi  és Izsó ugyanazou magyar genius em-
lőjén (venia sit verbo) felnövekedett  ikertestvérek 
voltak, eredeti szilaj gyerekek. A művész hazája 
széles e világ Izsó hazája csak Magyarország. — 
Irs'1 '.: akirt lsnni a szobrászat terén, a mi volt 
Petőfi  a költészet terén : magyar művész. 

De nem kontárkodom; mint fennebb  is mon-
dám, ez üstökösszerű csilla ba én — mint laikus, 
nem valék képes tsljesen belenézni. — Csak azért 
jegyzém fel  ezeket a sorokat, ha valaha a magyar 
szobrászati művészet krónikája Izsóról is megem-
lékeznék : legyen egy adattal több a korán elhunyt 
mii vész emlékének megörökítésére. 

Az óta, hogy Izsóval igy jártam, tárva van 
ajtóm b oldog, boldogtalan előtt, senkit sem utasi 
tok el. Ha szegeny vándorlegényt látok, Izsó jut 
eszembe. 

R-y. 

ia képezte a k ö z i g a z e a t á s i r e n d s z e r 
kérdésében. Anélkül, hogy be akarnánk hatolni a 
kérdésbe, melyet a belügyminiszter ur is csak érin-
tett egy magyar és euy szá^z szél bali képviselő 
fel  szólalása következtében, — csak azt akarjuk 
konstatálni, hogy a belügyminiszter ur — e nyi 
latkozatai után itélve — veszteni kezdi hitét a 
fennálló  megyerendszer egyedül üdvözitő voltában. 
Nem szolt ugyan a kérdés lényegéhez, — de ab-
ban, a mit a politizáló megyék adminisztrációjának 
rosszaságáról, s az ingyen közszóigálatokról, mint 
az önkormányzat lehetőségének próbakövéről mon-
dott, nem többé a régi megye rendszer feltétlen 
hive, hanem a tapasztalás által saját hitében két 
kedővé lett politikus nyilatkozottt. Az igazgatási 
reform  nagy kérdéséről konstatáltatott, ho^y az ma 
nincs napirenden s holnap sem lesz még me old-
ható ; de konstatálható volt az is, ho-y a kérdés 
lassanként érik és nem áll többé reménytelen tá 
volsáiban az idő, melyben ^Magyarország javára 
foj  eldöntetni. 

A pénzú/yminiszterium budgetie feletti  vitát 
is megkezdette Orbán Balázs. 

A hosszufalusi  müfaragaszattal  meg-
toldott állami felső  népiskola. 

Mi tűrés-tagadás, nem egyszer volt alkalmam 
ilyen kérdésekre felvilágosítást  adni, de ha akkor 
elfogultságomban,  — vagy pedig a nem várt kér-
désre kielégítő felelettel  nem szolgálhattam — ugy 
megteszem ez alkalommal, habár csak most is rö-
viden, mivel a nagyérdemű közönség figyelmét 
nem akarnám ostromállapotba helyezni. 

Szeretnék e percben soloni bölcsességgel és 
demosthenesi ékesszólással birni, mert akkor a ma 
gam elé tűzött cél eléréséhez volna reménységem, 
azaz tán akkor eltalálhatnám a kulcsot, melynek 
segélyével a legkeményebb szivet is ezen intézet 
iránti jóindulatra bírhatnám, akkor állithatnék: elő 
oly hü tükröt, melyben kiki világosan szemlélhetné 
ezen intézet fontos  hivatását. De mivel azzal nem 
birok, — fogadja  el a nagyérdemű közönség tőlem 
azon halvány tükröt, melyet csekély tehetségem 
előállítani képes. 

sLn részemről meg leszek elégedve és felolva-
sásomnak egy kis reális értéket fogok  tulajdonítani 
abban az esetben, ha a nagyérdemű közönségben 
bár akkora érdekeltséget ébreszthetek fel  ezen in-
tézet iránt, hogy figyelemmel  fogják  lcisérni, ha 
vájjon igaz lesz-e és teljesülni fog-3  az, a mit mon-
dandó vagyok. 

Tehát a dologra ! Müfaragászat  olyan kézzel 
fogható  tudomány, mit ha valaki bír, képes alig 
5--6 krt érő fából  50—60 frtos  műtárgyat előállí-
tani, ez pedig nemzetgazdászati szempontból is igen 
előnyös, mert az iparnak elvitázhatlan abc-je cse-
kély értékű anyagot mentől értékesebbé tenni. — 
Akarom hinni és hiszem is, hogy van a nagyérde-
mű közönség között több olyan szerencsés egyén, 
kinek gyermeke ezen intézetnek növendéke és rá 
fogja  mondani, hogy „az én gyermekem is müfa-
ragászati már három-négy évtől fogva  és mégsem 
mivelt még ilyen csodát." — Csak türelem, édes jó 
szülő, az idő meghozza gyermeked számára is ezen 
csudának tetsző képességet. 

Ha elgondoljuk, hogy édes hazánkból éven-
kint több mint egy millió forint  vándorol külföldre 
csak gyermekjátékokra : szinte elképzelhetjük azt 
is, hogy mennyi vándorolhat ki értékesebb müfa-
ragványokért. 

Nem szép, nem magasztos-e hivatása egy oly 
intézetnek, mely részben ezen vándorlásnak útját 
állani van hivatva ? Nem szép, nem magasztos-e 
hivatása azért is, mert ez egy magában magasabb 
hivatást érző növendékek előtt utat nyit magát akár 
világhírű szobrászszá kiképezhetni? Nem szép, nem 
magasztos-e hivatása egy olyan intézetnek, hol a 
rajzban olyan alapot vethet a magában erre hiva-
tást érző ifja.  hogy az országos rajztanári képezde 
ajtai előtte megnyílnak. 

De tegyük tel, hogy egy növendék, ki 3—4 
évig évig élvezte ezen intézet jótékonyságát, — az 
ekeszarva mellett marad. Ám Ügyen I de azért az 
ott töltött időt elveszettnek még sem szabad, nem 
lehet tekinteni; hogy miért nem, — erre teleletet 
csak azután adok, ha ezen intézetnek az emiitettel 
csaknem egyforma  fontossággal  biró másik célját 
is a nagyérdemű közönség elé állítom. 

A címen ez áll: „müfaragászattal  megtoldott 
állami felső  népiskola". A mi meg van toldva, az 
a másik cél. Hogy a dolog jobban érthető legyen, 
szabadjon ilyen kifejezéssel  élni: a szellemi anya-
gival van párosítva. Az anyagiról már szóltam, — 
szólok már a szellemiről. 

Az ezen és ehez hasonló intézetek felállításá-
ban íáradozó egyének nagyon jól tudták azt, hogy 
nincsen mindenki egyforma  tehetsé -tel felruhárva 
istentől; épen azért ezeknek berendezésénél azon 
elvnek hódoltak, ho y kinek-kinek alkalom nyíljék 
maga mespróbálására, ho^y aztán hajlamát követ-
hesse. Epen azért a tantár£\ ak u y vannak beoszt-
va, hoiry a ki három éven keresztül tanulmányait 
sikeresen vé ezte és nem akar a müfara^ászati  pá-
lyán haladni, akkor bármelyik hazai elemi tanító-
képezde ajtaján kopogtathat, — mert biztos bebo 
csáttatása. 

A ki pedig; ezek közül mint iparos akar a tár-
sadalomban helyet foglalni,  a tantár.yak célszerű 
berendezésénél fogva  olye olyan theoriát sajátithat 

el, mit ha később ennek, megfelelő  praxissal pár° 
sit a kor színvonalán álló Iparosok között mélt" 
helyet foglalhat  el. 

A mondottadból kiki beláthatja ezen intézet 
nek azon célját, mely az arra hivatottaknak olyan 
kulcsot van hiva va adni, melynek se élyével azon 
csarnokba bejuthatnak, hol magasabb kiképezteté-
sük eszközölhető 

De tekintsük a müfaragászatot  u y, mint házi 
ipart, akkor is megvan annak fontossá  a mér e y 
tanítóra nizve is, mert ugy hiszem, hogy a nagyon 
szerény fizetés  mellett elcsúsznék hetenként, hogy 
többet ne w ondjak — 2—3 forint  mellékes jövede-
lem, a m t e y olyan egyén, ki ezen intézetet né y 
évig szórtaim san látogatta, könnyen me szerezhet. 
Hát vájjon az ekeszarva mellett maradt egyénnek 
nem többet hozna-e a konyhára, ha a pipázás és 
korcsmázásra pazarolt időt igy értékesítené ? Bizo-
nyára többet, mert akkor nem lenne ok még a la-
pokban is igy kiáltani fel:  „Csángó nép, rendezd 
el a te házadat, mert meghalsz, mivel a vasút ki-
veszi kenyeredet szádból!" xH.n részemről nem lá-
tok okot a vasúttól való félelemre,  sőt ellenkezőleg 
áldást hozónak tekintem, csakhogy okk d s móddal 
kell a kedvező alkalmat felhasználni. 

Nem hagyhatom ez alkalommal említés nélkül 
azon intézkedést sem, mely ezy éve, hogy az em i-
tett intézetnél életet nyert és isten ke;yelméből az 
óta célja eléréseért küzd. Ecazon iskolai önképző 
kör, — mely működésének részbeni eredmenyét a 
nagyérdemű közönségnek másodszor óhajtja bemu-
tatni, még pedig két okból : részint élvezetes estét 
nyújtani a nagyérdemű közönségnek, részint anyagi 
javak szerzése céljából, mely a szellemi kincsek 
megszerzésére megkívántató eszközöknek birto-
kunkba jutását lehetővé tegye (könyvek,  hírlapok). 

Hogy az első célt mennyiben értük el, annak 
megítélését a nagyérdemű közönségre bizom. — A 
második szép reményekre jogosít fel,  hiszen a na -y 
érdemű közönség megértve jóindulatu törekvésün-
ket, ez alkalommal Is i ;en szép jelét adta tehetség-
ben még itju, de jóakaratban már öreg korát élő 
körünk iránti érdeklődésének. Kárpótlásul sokat 
nem ígérek, mert a példabeszéd azt mondja „ki so-
kat igér, keveset ad " Annyit azonban — ismerve 
a buzgalmat, mely ezen kis kör ta jaiban él, min-
den habozás nélkül merek igérni, hogy célunk el-
érésében a netalán felmerülő  akadályok sem fog-
nak visszariasztani, csakhogy azok legyőzhetök lo 
gvenek. Legyen ennek záloga az adott férfiszó. 

A sok szép és üdvös cél közül, mit egy ilyen 
önképzőkörtől várni lehet, csak e yet említek meg 
és ez azon nemes törekvés, hogy minden ifjú  szivi 
s keble nemesbüljön, elméje vilá osuljon, a minden 
szép és nemes iránti hajlam erös gyökeret verjen, 
mi majd a tettek mezején megteremje azon csele 
ke Jetek nemes gyümölcsét mit a tirsad ttomban 
méltó helyet elfoglalni  akaró mind in egyéntől mái 
tán várható. 

A hálátlanság vádja m sitin sújtani enge.n, — 
ha ez alka'ommal kegyeletes érzéssel nem emlékez-
ném meg azokról, kik egy ilyen fontos  hivatáss 1 
járó intézetnek életet adtak. Magas kormány! tiéd 
ezért első sorban az érdem ; legyen áldás minden 
ily nemes célú intéikedéseden, — környezten üdv 
áldás, jólét, hogy sok ilyet mivelhess ! D í környez 
ze üdv, áldás, jólét azokat a közegeket is, kik az 
okosság tanácsát követve, ennek szükségességét a 
magas kormány becses figyelmébe  ajániani el nem 
mulaszták. 

Tisztelt pályatársak, tanitó barátaim ! Engod 
jétek, hogy szóljak hozzátok is egy pár szót. —- A 
tüz ég, a lombik recseg, de fájdalom,  a tégely még 
nincs telve. Ti a legdrágább kincseknek nagyon 
szerényen fizetett  bányászai, tegyétek félre  a lágy 
melegséget, ha netalán van köztetek ilyen is, — s 
hordjatok bányátokból erőtökhez képest ércet a 
tégelybe, hogy az ott megolvadva, a nemes fém 
salakjától különválva kerüljön a társadalom kii;ön 
böző rétegei közé, ho y az bármily körülmények 
között mentve legyen a szinvesztéstől, megrozsdá-
sodástól. A nemes törekvés, áldozatkészség csak igv 
lesz me:jutalmazva, a magasztos, hivatás csak igy 
lehet teljesíthető. 

Es most áUj-eWrfélkiismeret,  te igaz Ítélőbíró 
és jutalmazz vagy büntess kit-kit méltó érdeme sze-
rint azok közül, kik ezen intézet érdékéban köz-
vetlen vagy közvetve tenni hivatva vannak. 

Mielőtt bevé.ezném igénytelen felolvasáso-
mat, még csak azon ohajomnak adok kifejezést, 
hogy a béke és szeretet angyala őrködjék ezen 
intézet felett  és ennek minden jóakarója felett.  — 
Éljen, virágozzék, növekedjék napról-napra hogy 
az idők hosszú során keresztül teljesíthesse nem;s 
hivatását. 

VIDÉKI ÉLET 
Zágon, 1879. február  28. 

A Zágon közsé :ében alakuló önkéntes tüzo'tó 
egjdet ez évi általános gyűlésén az egylet pénz-
tára gyarapítása céljából egy táncestély megtarti-
sát állapította és határoz a el folyó  évi február  hó 
22 ére, mely táncestélyre az összes előkelő lakos-
ság meghivatott s be is kell válnunk, hogy a zá-
goni önkéntes tűzoltói intézmény iránt, valamint 
az eredmény is mutatja, tiszteletreméltó pártfogókra 
találtunk. Ugyanis dacára ann ik, hogy a jegyek 
ára jelen táncestélyre magas árban állapíttatott 
meg, m é j s jegyek után 52 frt  80 kr s gyermek, 
jegy után 20 kr gyűlt be. Felülfizetések  még a e -



ne előtt megkezdődte' — s tiszteletünk kifejezést 
mellett soroljuk fel  a .feliilfizetők  becses neveit: 
Mélt. báró Szentkereszty István ur 3 forintot,  Gál 
István ur 60 krt. Vaj na János ur 50 krt, Lázár 60 
krt, tek. Becási Kristóf  ur 1 frtot,  Andok B. 10 
krt, tek. Földes Bálint ur óo k t, tek. Szőcs Bol-
dizsár ur 60 krt, Izsák Antal ur 40 krt, tek. Bar 
tha Ferenc ur 60 krt, L. Józsefné  20 krt, Gál Já-
nos 10 krt, Földes J. 10 krt, Szőcs J. 10 krt, Ba-
rabás Albert 20 krt, Biszok A. 20 krt Utólagosan 
fizettek  : tek. Imreh István ur 1 frtot,  Vilcsek Fe-
renc ur 50 krt, Vilcsek Ferencné asszony 50 krt, 
tek. S/űrcsey Vince ur 50 krt, ifj  Antal Lajos ur 
40 krt, Thamó IV,ri kisasszony 50 krt, Csórja B. 
50 krt. Összesen 12 frt  80 krt. A bevétel összege 
06 frt  30 kr,—- melyből levonva » 21 frt  79 kr ki-
adást, marad tiszta jövedelem 44 írt 51 kr. 

Itt megjegyezni kívánjuk, hogy a tánctermet 
tek. Szőcs B. ur jelen, valamint már azelőtti tánces-
télyekre is mindig, dij nélkül engedte át egyletünk 
nek a miért fogadja  lekötelezett indulatunkból eredő 
hálás köszönetünket. Végül nem hiányzott a jókedv 
és megelégedés, mintha vendégeink mindnyája az 
egylet lekötelezett miiködő tagja lett volna ; ele-
gyesen táncolt szegény és gazdag egyformán,  mint 
ha ez évben tartott iskolázásokon is jelen lettek 
volna, hol is a „Tűzoltók zsebkönyve" olvastatott, 
melyben többek között előfordul,  miszerint minden 
birtokos és lakos vagy müködésileg, vagy segély-
kezésileg az önkéntes tűzoltó egyletnek tagja lenni 
becsületbeli kötelessége ; szóval nem hiányzott ez 
alakuló egylut iránt látszólagos pártfogás  és rész-
vényesség (sőt még az önkéntes tűzoltók sem elé-
gedtek meg csak a belépti jegy fizetésével,  tanús-
kodik jelen nyilatkozatunk mellett a lege yszerübb 
és olcsóbb zenészek működése, kiknek zenéje kó-
pés nem lehetne ily tiszteletreméltó táncestélyrei 
gyülekezetet oly vidámmá és jókedvűvé tenni s éj 
fél  utánig fentartani;  miért a záioni alakuló ön 
kéntes tüzoltóegylet nevében fogadja  minden meg-
jelent s különösen felülfizetett  pártfogónk  szives 
köszönetnyilvánításunkat. 

Lá/.ár Menetiek, Csákány István, 
főparancsnok.  pénztárnok. 

S z í n é s z e t , 
Kedden, f.  hó 4-én, szinre került az „Ellen 

állhatatlan," vigj. 3 felv.  irta Csiky Gergely. E 
vígjáték, a mint tudva van, a műit évi karácsoni 
pályázaton 400 arany jutalmat nyert. Akkoriban 
nagy port vert fel  s még most is a klassikus da-
rabok közé tartozik. Az akadémia nem hiába ne-
vezte ezen darabot jellemvigjátéknak, mert csak-
u:yan az. Nem külsőségekben vaa a darab komi-
kuma, nem a cselekvényekben,  hanem a szereplő 
egyének jelleméből fejlik  ki. Központja maga a 
hős, van a legtöbb gonddal festve  s leginkább ki-
emelve. Hogy sok hasonlatosság van az „Ellenáll-
hatatlan" és Moretó „Szép Diego" ja között, az a 
nagyobb kritikusok szerint még érdeme a darab-
nak. Hiányairól egyelőre semmit sem hallottunk. 
Ma már a budapesti, kolozsvári, aradi és debre-
ceni lapok egyaránt me. egyeznek abban, hogy az 
„Ellenáll atatlan" nak e yik le,.nagy bb hátránya 
az, hogy nincs s z í n p a d i h a t á s a . Lehet egy 
színdarab, mint ez is, a magasabb vígjátékok tiszta 
példnnya; lehet a darab klasszikus tömörségű, kifo-
gástalan nyelvezetű, ha hiányzik nála az egyetlen 
kellék : a színpadi hatás. E tekintetben az affekta-
tisig vitl egyszerűsége a mesének, szárazsága a 
nyelvezetnek nag ban befolynak  arra, ho^y a kö-
zönség Ítélete soknak találja a 400 arany jutalmat 
érte. Különben visszatérve az estére, a társulat 
mindent elkövetett e klasszikus szárazsá.u darab 
megmentésére. Érdeme van ebben S z a b ó n é n a k 
(Florinda), ki elé:, ügyesen játszotta a különben 
nem háládatos szerepet; S z a k á l l (Gi Perez) 
szerepében természethüen alakított; B é r c i (Die.o) 
leszámítva itt ott a túlzásokat, melyeket olykor 
olykor megengedett magának, szintén ügyes sze-
mélyesítő volt. Kár, ho.y M i s k o l c i (Rodrigo) 
litra tanulmányozta eléggé szerepét. Ha ezt teszi 
vala, mindenesetre belátta volna, hogy az et-ész 
darab cselek vényestül, személyeivel együtt rajta 
fordul  meg. Az iró is legtöbb gondot ez alak fes-
tésére forditntt  s előadás alkalmával leginkább ez 
vult elhibázva. A komikai hatás Rodrigo hiúságá-
ban van s e-y fér  ti, ki főlez  testi előnyeire hiu, 
mindeneset! e sikeresen alakitható színpadon. Mis-
kolci kezében ez a szerep teljesen megsemmisült. 
Először hangja nincs, aztán nem hangsúlyoz jól, 
nem éli bele magát szerepkörébe s a mi mindenek 
felett  fő  dolo^ : nem is tudja szerepét. S z a b ó 
(Dorido) is a jobbak közül való volt. D e m é n y 
(Lamella) is megemlítést érdemel. A darab külön-
ben összevágó előadással folyt  le s ezt az egyes 
szereplőkön kivül a rendezőnek is köszönhetjük. 
Mert, hogy az „Ellenállhatatlan" k i ál Ihat a t-
1 a 11 n á ne válljélt, arra nagyon is szabatos, össz-
hangzó játék és jó rendezés kell. 

Ugyanez estén ezt megelőzően Bercik Árpád 
„E y szellemdns höLy" cimü egy felv.  vi.játéka 
adatott. Ezen darab az ismert szerzőnek pezsgő 
szellemmel irt vi játékai közé tartozik. Szabóné 
(Szellősi Irma) kedélyes játéka mindvég ij; de-
rűit hangulatban tartotta a közönséget. Általában 
S z a b ó n é kedves jelenség a szinpadon, sok-
oldalú tehetsége különféle  fajú  szerepekre is al-
kalmassá teszi öt s minthogy szerepét tanulmá-

nyozza is, tudja is mindi?: a közönségnek állandó 
ke yence marad. S z a b ó (Jenő) szerepében némi 
kívánni valókat láttunk. 

Csütörtökön Benedixnek „A kicsapott diákok" 
cimü vígjátéka került szinre. Általában megjegyez-
zük e darabról, ho^y szép rendben és igen össze-
vágóan tolyt le. Ho.y Szabóné (Konradin) a kü-
lönben nem neki való szerepet jól el tudta játszani, 
azt, mint fentebb  emiitők sok oldalú tehetségének 
és szorgalmának tulajdonítjuk. Nyéki (Tannenheim) 
komikuma többször ragadta tapsra a közönséget. 
Szakáll (Kronau) szerepében most is kitűnő volt, 
Bérőiné (Emma), Szabó (Reinhold) több-kevesebb 
leszámítással ügyesen alakítottak. 

Szombaton K. Papp Miklós „Juclith Asszony" 
cimü népszínműve {adatik,: március 15-én pedig 
Szabóné jutalomjátéka lesz, melyre előre is figyel-
meztetjük a közönséget. 

L E G Ú J A B B . 
Paris, márc. 5. A mérsékelt republikánu-

sok el vannak határozva a miniszterek ellen 
intézendő további támadással szembe szállani 
Még a'.RepuB. Franc « is a-̂ t tanácsolja, hogy 
fel  kell hagyni a további támadásokkal és de-
nunciálja a monarchisták a/on szándékát, hogy 
a minisztereket egyenkint akarják megbuktatni 
és ezzel az egész kabinetet sújtani. Az enquete 
bizottság nem indítványozza már a májusi mi-
niszteriuQi direkt vád alá helyezését, — hanem 
c a k arra szorítkozik, hogy felsorolja  a ténye-
ket és a képviselőházra bizza, hogy azokból 
következtetéseket vonjon 

ltuscsuk, márc, 5. Több a cárhoz és Ig-
natien tábornokhoz intézett hálatávirat hangsú-
lyozza a bolgárok ama vá tozhailan akaratát, 
hogy az egész nemzet egyesítésére fognak  tö-
rekedni. 

K Ü L Ö N F É L É K 

— A királyi pár ezüstlakodalma alkalmából 
egyre több üdvözlő küldöttség jelentkezvén az 
varnál, az osztrák belügyminiszter mint bécsi lapok-
ban olvassuk, köriratot intézett a helytartókhoz 
és tartományi főnökökhöz,  tudtokra adván, hogy 
ő Felségeik csupán az országos képviselő testüle-
tek és fővárosok  küldöttségeit fogják  elfogadni. 
Más városi, községi, testületi küldöttségek foga 
dása tér és idő korlátoltsága miatt lehetetlen; 
ezeknek üdvözlő és hódolati feliratai  tehát vagy 
a helytartóságok vagy a tartományi küldöttségek 
utján volnának a trón elé juttatandók. 

— A szegény ember gt éniftutja  A f.  hó 4 iki 
kihallgatáson egy fehérmegyei  gazdaember is já-
rult ő" felsége  elé, — egy budapesti lap szerint a 
kezében hozott nagy darab „gyémántot,, akarván 
a királynak ajándékozni, Ö Felsége mosolyogva 
bocsátctta el a jámbor jóakarót csillogó- kövével 
együtt. Egyik ékszerésztől a másikhoz ment aztán 
az atyafi  — tudakozódni, s sehogy sem akarta 
elhinni, hogy az ő gyémántja csak - békasó. 

— A háromszékniegyei állandó népnevelés-
ügyi bizottság f.  hó 8-án d. e. 10 órakor a megye 
nagy termében tartotta meg első gyűlését. A me-
gyei bizottság által pár évvel ezelőtt megválasz-
tott elnök Székely Gergely ur emelkedett szellem-
ben tartott beszéddel nyitotta meg a gyűlést. A 
bizottmányi tagok névsora felolvastatott.  Ideigle-
nes jegyzőnek Málik József  polgári iskolai igaz-
gató választatott meg közfelkiáltással.  A megala-
kulás alkalmával felolvastatott  Bedő József  baróthi 
felsőnépiskolái  tanítónak az elnökséghez intézett 
azon kérése, hogy az erdővidéki tanító testület is 
képviselve legyen. Az 1876-ik évi XXVIII. t. c. 
értelmében az egyes vidéki tantestületek mint ilye-
nek nincsenek jogosítva a képviseltetésre, hanem 
a törvény értelmében a megye képviselő közgyű-
lése ca megye területén lévő összes állami és köz-
ségi tanitókjközül választ egy-egy képviselőt; mint 
ilyen a közgyűlés által megválasztatott volt Málik 
József.  Azonban Málik József  mint iskola látogató 
különben is tagja lévén a bizottságnak, kijelenti, 
hogy a megye által ráruházott megbízatásról azon 
reménnyel mond le, hogy a megyei közgyűlés mi-
dőn helyébe mást választand tekintetbe fogja  venni 
hogy az erdővidéki tantestület köréből fog  válasz-
tani. Révay Pál azon indítványa, hogy a bizottság 
a törvényhatóság utján eszközölje ki, hogy a tor-
vényhatóság területén lévő felekezeti  tanulók is a 
polgári községek által fuvardíjban  részesitessenek, 
— ez úttal nem tárgyaltatott, minthogy a bizott-
ság addig érdemleges határozatokat nem hozhat, 
mig szabályrendeletei nincsenek; a szabályzat elké-
szítésére albizottság kiküldése határoztatott el ; e 
tárgy fölött  oknélküli hosszú vita fejlődött  ki, — 
a felekezeti  érdekek előtérbe tolásával, végre meg-
választattak B á l i n t Károly, D e m e t e r Samu, 
S z e n t i v á n y i Miklós, B á l i n t László, Málik J. 
Elnök kérdésbe teszi, ho.y a szervezeti szabályzat 
elkészítése előtt valaki akar-e valami inditványt, 
javaslatot az illető felsőbb  hatóságokhoz terjesztés-
végett tárgyalás alá vétetni ? N a g y S á n d o r 
bizottsági tag azon óhajtásának ad kifejezést, 
vajha a megyei közgyűléseken a népnevelés ügy 

érdekében, mint más ügyekről tünetes jelentést 
tenne alispán vagy más erre hivatott közeg 1 Ezen 
indítvány ajánltatik a szervezet készítő bizottság 
figye'mébe.  A gyűlés 12 órakor ért végeit. 

Kézdi-Vásáthely  város a ma;v. kisbirtokosok 
földh.  intézetébe 500 frttal  alapitóul belépett. 

Meghívás A háziipart és ipari oktatást terjesz-
tő egyesület választmánya f.  hó 25-én ülést tart, 
melyre a választmány t. c ta jait tiszteletül m : 
hivja elnöki megbízásból Tarcali Endre titkár. 

— Felhívás. Tisztelettel felhivatnak  mindazok, 
kik a létesítendő dalárdának akár pártoló akár 
müködő tagjai kívánnak lenni, B i k f  a 1 v i Fe-
r e n c n é l va.>y nálam neveiket f.  hó 15-ig felje-
gyeztetni. Azon t. urak pedig kik a régebbi vagy 
az újonnan létesítendő dalárda számára al ipit-
ványt tettek, tisztelettel felnivatnak  holnap, azaz 
március 9 én d. u. 3 órára a Bazárhelyiségbe érte 
kezletre összegyűlni. B e n e d e k J á n o s . 

— Ertesités. A királyhágón inneni kerületi 
tűzoltószövetség elnöksége a maros vásárhelyi ön-
kéntes tűzoltó egylet t. parancsnokságával egyet 
értve ezennel közzé teszi, hogy a harmadik szö-
vetségi közgyűlés folyó  1879 évi pünköstkor, azaz 
juniushó 1. 2. és 3. napján fog  Maros Vásárhelytt 
megtartatni A részletes programm él napirend 
annak idején közzé fog  tétetni. Kolozsvárt, 1879 
márciushó 1 én. Minorich Károly, szövetségi elnök, 
Deák Pál, szövetségi titkár. 

— Értesítés: Felkérem mindazokat, kik a f. 
é. május 10 én a S.-Fehérváron tartandó országos 
kiállításon részt venni, akarnak hogy kiállítandó 
tárgyaikat ápril hó 5 ikéig elkészítsék, minthogy 
a nevezétt napon Sepsi Szentgyörgyön a tárgyak 
nyilvánosan ki lesznek állítva Van szerencsém a 
t. kiállítókkal egyszersmind azt is tudatni, 'hogy a 
tárgyakat előlirott, mint a háziiparegyesületnek 
megbízottja, becsomagolva, [cmimel és árjegyzék 
kel ellátva, a szövészeti tanműhely helyiségében 
átveszem, s a kiállitók csakis a Szentgörgytől Föld-
várig és vissza fizetendikj  a fuvart.  Mélt. Potsa 
József  elnök ur megbízásából Binder Lajos, m. k, 
felügyelő. 

— Gyilkossá?. Mult évben ifj.  Csősz Mihály, 
Rétyen a falu  között, Fried Adolf  korcsmája előtt, 
meggyilkolva találtatott. A vizsgálóbiróság annak 
idejében mindent megtett a bűntény kiderítése 
végett, de — eljárása sikertelen maradt. Nem ré-
giben a tettesek, egy korcsmai dorbézolás alkalmi-
val összeveszvén, a tény elkövetését kibeszé'.let-
ték s most a boszuból elkövetett gyilkos«ágot a 
biróság nyomozza. 

,-.. — NnKj-borosnyöi Kóuya Lászlónál e hó 
í-ére viradóiag tüz támadt, mslyet azonban, a 
község éber lakossága a nélkül, hogy nagyobb 
kárt okozhatott volna eloltott. A tény elkövetésé-
re nézve, a gyanú Csutak Ferec, odavaló lakosra 
iránynlt, ki ellen a vizsgálat folyamatba  tétetett 

— Vérferl,">'et,  ég hatszoros gyermek gyilkos . 
Ságért, van J. kézd'vásárhelyi lakós és leánya el-
len vád emelve. Ez irtóztató bűntény s annak ki 
vizsgálása körülményei, köz beszéd tárgvát képe-
zik. Mondják, hogy a leány, mint anya és gyilkos 
kihallgatása rendén teljes éi bűnbánó beismsrést 
tett s dacára a bűntény nagyságának és a büntető 
perrendtartás ily körülményekre vonatkozó szi-
gorú rendeletének, a vizsgálóbíró vádlott nőt sza-
badlábra helyezte. E hirt fentartással  közöljük, 
mert alig hihető, hogy legyen vizsgálóbíró, ki 
ezen hajmeresztő esetnél a bprt. 156. §-át figyel 
men kivül merészelné hagyn*, de közöljük azért, 
mert közhirszerint épen a hiányos vizsgá'at miatt 
a bűntény kiderítése kétségessé vált. Ha terhes 
és közbotrányt okozó bűneseteknél nem alkalmaz-
tátik a törvény szigora, akkor nem csoda, ha a 
törvényes eljárás ellen zugqlódást hallani I 

— Iloszorkstiy égetés. Névsorodból jelentik : 
A novgorodi kormányzóság Vracsevo helységében 
egy Agnafena  Ignatievna nevű parasztasszonyt 
az ottani lakosok, boszorkányság gyanutja miatt 
elevenen megégettek. A falu  elöljárói az állítóla-
gos boszorkányháznak ajtóit és ablakait besző-
geztették, szalmát és fát'  hordottak a ház köré, 
s aztán a házat „boszorkányostól" együtt megé-
gették. A szerencsétlen asszony a szó teljes értel-
mében hamuvá égett. Száz paraszt, köztük a falu 
pópája, volt tanuja e szörnyű drámának. 

— Halál harminc érvel ezelőtt kapott *t>b 
következtében. Ausztriában, Fünthans községb -n 
egy takáesmes ert temettek a napokban, ki 1848-
ban sebet kapott: de ez begyógyult, s a takács 
minden komolyabb baj nélkül láthatott foglalk  o 
zása után. Az utolsó években azonban a seb 
lassanként megujnlt, s annyira elmérgesedett, hogy 
a takácsot a szerencsés műtét sem menthette nne^ 
a haláltól. 

— Hatálra ijedt. A „Sowremjennija Izwjettija" 
írja: E y nisni-nevgorodi étterembe ety viruló 
e.ésségnek'yrvendő uriemb r lépett be a minap s 
enni kért. óztak neki kaviart. A vendég módón 
11 ki fojott'  de ali< uveltf  le az első fala  ot, kér-
dezte a pincértől : Micsoda kaviár ez ? —- „Va-
lódi asztrachani kaviar" hangzott a válasz. — 
„Valódi astra — cha — ni —" dadogta a vendég 
s a következő pil!anatbau holtan rogyott össze. 



Értéfc-  és  váltó-dr  folyam  a becsi cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  február  29. 

Magyar aranyjáradék 84.75 
kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

II. » 118.25 
keleti vasút II. kibocs. államkötv. 76.— 

„ 1876. évi államkötv. 66.50 
vasúti kölcsön kötvény . , . . 162.75 

" földtehermentesitési  kötvény . . . 81.40 
Temesvári „ „ • • 71-
Erdélyi „ n • • 77-25 
Szőlődézmaváltsági „ . . 76. 
Osztrák egys.-államadösság papírban . . 86.— 

n ezüstben . . 63.10 
aranyjáradék 64.95 

1860. államsorsjegy . 75-7° 
Osztrák nemzetibankrészvény H5-75 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 733-70 
Magyar hitelbank 231.10 
Ezüst 
Cs. kir. arany 5-50 
Napoleond'or 9-2 8 

Német birodalmi márka 17.60 
London 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

L O T T O H U Z A S . 
Brünnben március 5-én kihúzattak a kö-

vetkező számok : 

31, 13, 34, 59, 3. 

Az arcszín fiatal  üdesege! 
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szap-

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

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

Üjag" A h a t á s b i z t o s i t t a t i k . ""̂ RSf 
— Egy darab ára 50 kr. — 

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

Rairissante 
l )r . L E J O S S E - t O l P a r i s b a n . 

CSUTAK testvérek 
S . « a S % l g y 8 r g y í $ s ! 

ajánlják a nagyérdemű közönség-
nek ír is 

gazdasági és valódi erfurti 

Földvári Katalin miklósvári bir-
toka szabad kézből eladó, vagy 
több évre haszonbérbe kiadó: szép 
szántó és kaszáló eomplexum. 

Értekezhetni márez- 8-án tul 
Maurer Viktornál Brassóban, Clo-
sius ház. 

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

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-
^ditőleg hat s gyöngéd 
bőrt szerez, a legkésőbbi 
öregségig 

Budapesten valódi minőségben kapható': 
Török József  gyógyszerész urnái. királyutcza 
7. szám. Sepsi-Syentgyörgyön Otves Pál és 
Jíetegh liálint urak gyógyszertárában. 

Központi szétkiildési raktár: SchwareHenrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 31—50 

FINOM BÚTOROK! 
Bécsi, pesti és brassói készitmény, 

töltött garnitúrák 
legnjabb divat szerint készítve, a legjutányosabban vásárolhatók alulirtnál. 

P A P P F E R E N C Z , 
bútorgyártó Brassóban. 

Raktára klastroimitca 2 szám. ""^g 

Egyszersmind értesíteni kívánom Háromszék m'gye t. közönségét, miszerint a bu< 
íirvi'wárlrik kényelmére való tekintetből 

Sepsi-Szcntgyörgjön fiókraktart 
llitottam fel 

P O L L Á K M Ó R könyvkereskedésében 
ref.  koi'.eyiiumi épületben, hol >< bútorok ugyanazon árban kaphatók, mint nálam. 

A veteinényezők figyelmébe!!! 
A kertmivelök szives figyelmébe  v?n sze-

rencsém ajánlani kitűnő 

kis, ültetésre való 
v e r e s h a g y m á i m a t , 
melyekből gazdag raktáram van s olcsó áron 
bocsátom t. vevőim használatára. 

A beküldött pénzösszeg erejéig posbin fo-
gom e'szálli;tatni pontosan t. megrendelőimnek 

Felter Zsigmond 
termény üzlete Nagy-Szebenben 

6—12 (Irodája : KI. Ring, 2. sz. a) 

Egyszersmind értesíteni kívánom Háromszék im gye t. közönségét, miszerint a bu- I 
torvi'wárlr,k kényelmére való tekintetből 

Sepsi-Szontgyörgyön íiókraktíirt 
állítottam fel 

P O L L Á K M Ó R könyvkereskedésében 
ref.  koiicy/iumi épületben, hol i> bútorok ugyanazon árban kaphatók, mint nálam. 

mmEmma&mssm 
Nyomatott Pollák Mórnál Sepsi-Szentgyörgyön 

G-raetz öyiaia? 
íőraktár tulajdonos, Kiesben (VI. Maria 

hlllerstrasse 19.) 
ajánlja következő kitűnő különlegességeit 

J A K O B I TH. 
növény szörpje (Kráuter-Liqueur) 
aranyeres bántalmak el!en. 

Ez egy áltaiános gyógyszer aranyérben szenvedők 
számára, továbbá g*"omorbajok, nehéz székelés, étvágy-
hiány, dugulás, vese- és máj l>ajok elU-n s hypochon-
driában szenvedőknek. Ára rgy üvegcsének i frt.  20 kr. 
Vidékre használati utasítá sai együtt 1 frt  50 krnak elő-
leges bekü'dése után bernien ve külde'ik. GRAETZ 
GYULA főraktár-tulajdonos,  Bécs VI Mariahilíerstasse 79 ) 
MBWBBaBMBSgaBMMMWHMiaMaMMMaBWBaBB̂ aBaaagSP 

Fülolaj GeMr-Oel 
Ezen olaj dr. SCHM1DT törzsorvos készítménye s 

méggyógyit minden süketséget, ha a baj nem vele szü-
letett, meggyógyít minden nehéz hallást és fülzugást 
azonnal. Aia egy üvegnek használati utasítással együtt 
2 frt  Vidékre a pénz előleges beküldése után postán 
bérmentve küldetik szét. "Naponta érkeznek a naeyszámu 
élismeresek ezen kitűnő szert illetőleg, melyet dr. 
^climidt főorvos  hosszas tapasztalat után készített, azok 
tói, kik jó hallásukat évek liosszu során át tartó részle-
ges, gyakran egész süketségekből történt kigyógyűláso-
kat ennek köszönik. 

BIZONYÍTVÁNY.  Ezer köszönetemet fogadja  uram. 
azon kitiinő fülolajért,  melyet küldeni sziveá volt, s mely. 
nek segítségével többszöri használat után egészen el 
vesztett Ir.llásomat isten után ismét visszanyertem. Oly 
süket voltam, hogy midőn a toronyban harangoztak vagy 
az óra ütött, semmit se hallottam, jóllehet közvet'enül 
a templom mellett laktam, mig most zsebórám <,tik-tak* 
kecegését oly pontosan hallom, mintha soha süket n :m 
leltem volna Fogadja még egyszer köszönetemelés svi 
ves üdvözletemet 

STE1NER DÁVID, 
oki. tanitó. 

Babocsa, 1878. decz. 24-én 
(Főraktár GRAETZ GYULÁ-nál  Bécs, VI. Mariahilfer 

strasse 79 ) 

300 frtot fizetek 
annak, a ki 

dr, Hartung száj és fogvi/c 
használata után, melynek használati utasrásial együtt 
60 kr. íz ára, még iájdalmat érez, vagy szája bűzös lesz. 
Vidékre a pénz előleges beküldése után 1 fit.  50 kr. 
ért posUn 2 üveggel bérmentve küldetik. 

Két üvegnél keve ebbet nem küldünk. 
(Főraktár GRAETZ GYUI.Ánál  Bécs. VI. Mariahilfer-

strasse 7 9 ) 

Sserosselek vasat a vérbeíí 
Így szól dr ULOCK lipcsei tanár! 

E/,en vasra szert tehet min-
denki, a ki JAKOBI TH. 

acélcseppjeiböl iszik. 
Ezen acélc.epp-liqueur gyökeres gyógyszer a vérszegény-
ség s annak minden következményei,  mint pl a sápkar 
elten stb. Az acétcsepp-lipueur már rövid használat után 
egészséges vért ad a vérszegénynek, uj életnedvet és uj 
életerőt önt az elgyengült testbe; rugékonynyá teszi a/ 
idegeket s a: izmiknik uj tevékenységet kölcsönöz. Kg / 
szóval az égisz élet-organizmust uj tetterire gyújtja. 
Nem kellene ezen kitiinj házi szernek egyetlen háztar-
tásból sem hiányolni*! Az .icétcsepp-liqneurn^k kellemes 
z-.mita van s igy teljes j o g j i l aján'hitjuk a leggver.-

gíbb hölgyeknek is. 
Egf  itveg ári h-Síaátiti Utnilá-,;al e»yil!t i frt  20 

Vidékrj a pint elJle^es bekUldl.ie után 1 frt  fiolr-
ért bérmentve killd:tik. 

Kőraktir az osztrákimgyar monarchia számi a G R A E T Z 

GYULÁnil  Bécs V I Mariah ilferstrasse  7 9 ) 
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