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„Times"-nek jelentik, kénytelenek voltak 1G halott
A z angol k a b i n e t állása mindig bizonyta- veszteséggel visszavonulni.
Némi vigasztalásul szolgál azonban nekik az,
lanabbá kezd válni; egyike a minisztereknek,Cross
már is ki akar abból lepni. Salisbury külügyéi-, a hogy legnagyobb ellenségeiknek, a m u s z k á k n a k
kinek jelentéseit Afganisztánról Argyll herczeg volt sem megy a dolguk jobban. Azt jelentik, ugyanis
miniszter a leedsi meetingben meghazudtolta, kény- a lapok, hogy a tekke-turkoman expediczióból Datelen polémiába bocsátkozni a herczeggel, de egé- ghestanba küldött betegek állapota borzasztó. —
szen mást bizonyít, mint a mit Argyll ráfogott, Mindnyájan oly állapotban érkeznek oda, hogy még
Beaconsfield lord pedig sokat elhallgatott, mivel legnagyobb ellenségük szive is meglágyul, ha azosemmi vigasztalót nem mondhatott és most még kat látja.
az előbbi külbajoklioz belbajok is járulnak; Dawitt
A muszkák azonban a politikában némi siés két más ir szónok elfogatása és bebörtönözte- kerrel dicsekedhetnek, legalább Törökországban,
tése nemcsak Írországban, hanem még Angliában hol Lobanolf herczeg misszióját a czár megelégeis roppant visszatetszést és elkeseredést keltett és désére végezte, minthogy a törököket elvonta az
most egy meeting a másik után tartatik, melyben angoloktól és ezeket ott a többi hatalmak sem táa minisztérium elleni szónoklatok véget nem érnek, mogatják. Lobanofínak tehát ott már semmi dolga,
ugy hogy a jelen kabinet b u k á s a majdnem bi- ő utódának egyengette útját és Konstantinápolyból
zonyos.
visszahivatott, de még elutazása előtt egyszer elA f g h a n i s z t á n b ó l uj hirek érkeztek, me- megy a szultánhoz.

Külföldi szemle.

lyek kétségtelenné teszik, hogy ott a guerilla-harcz
még mindig folyik. — Igaz, hogy az angol Iapok
csak azt jelentik, a mivel megnyugtathatják a közönséget, kivált ha a hírlapok levelezői ott is ugy
rendszabályoztatnak, mint Kelet-Indiában, a kikről
az angol lapok azt mondják, hogy ha gentelmanek, meg nem maradhatnak ott ily viszonyok közt.
Angliának nem elég a háború az afghanokkal, a zulukkal, kik Sekocoeni alatt még mindig
nem adják meg magukat, az asszámiakkal, hanem
most egy uj háború fenyegeti őket Abessyniával;
János király ugyanis megtámadni készül Egyiptomot. Ezeken kivül két forradalom is készülőben
vau, az egyik a boereké Transvaalban, a másik
Írországban és ki tudja, nem-e még Kanadában is,
hol Parnell erősen izgatja az Egyesült-Államokban
lakó Íreket invazióra Kanadába.

A karszi muszka katonai parancsnok, Franchini tábornok, ki az örmény lakosságot nagyon
maga ellen bőszítette azzal, hogy az örmény iskolákat bezáratta, négy havi szabadságot kapott —
mit egyértelműnek tartanak végképeni elbocsáttatásával.
A n i h i l i s t á k ismét életjelt adnak. Prckudiu Afanazia ugyanis 500 rubelig birságoltatott,
mivel elmulasztotta egyik szállásbérlőjét bejelenteni.
Pétervárott pedig a diákok közt majdnem uj lázadás tört ki, mivel a diákok egy tanuló társukat,
ki azért lett elfogva, hogy a kiszabott ruhát nem
viselte, fel akarták szabadítani. Csak egy tanárnak
köszönhető, hogy a zendülés nem tört ki, mivel
sikerült neki a fiatal embereket lecsillapítani

B e r l i n b e n nagy felindulást, sőt majdnem
Az Afgán istánból érkező hirek szerint Ghazni rémülést okozott azon hir, hogy a franczia külügyminiszter megbukása elhatározott tény. A „Nou
vidéken uj forrongás észlelhető, Ivohat Thallnál,
velle Revue," melyet Madame Edmonda Adam ad
közel a Teglehez, az uton Miramaihoz, ez afgliá- ki, mint hírlik, Gambetta meghitt közlönye. Most
nok ujolag megtámadták az angolokat, de mint a Berlinben azt költik, hogy Gambetta maga sem

A „Nemere" tárezája.
Felhők.
I.

Szállnak a felhők, szakadozva lebegaelc,
Ki délre, ) aletre.
Hanyatlik a nap, a mélybe merül le,
Majd visszatekint s oda küldi sugárit
Mosolyogva hol arra, hol erre.
Szállnak a felhók, szél lengeti hajtja,
Az jön, emez elmegy*
S mig lelkem azokba merülve mereng,
Szivembe' fölépül a mult alakodban,
S bele olvad e képbe szerelmed.
IISzeretem én a felhőket,
Gondolkodni:
Vaj' mi üzi, hajtja őket ?
£ mig az égen fenn lebegnek,
El-elmondom egynek egynek
Vágyamat.
Szeretem én a fel.iőket,
Üdvözleni
A jövőket, elmenőketEmezekben ifjúságom,
A jövőkben
Reményeim képét látom.

Böhiu
Bőhiu Jói ©f.
«f.

A divat.

— Felolvasta G y á r f á s G y í zö a november 24. én tartott fillérestélyen. —

A divat egy nagyhatalom, mely még a legidősb. Uralkodásának kezdete összeesik az ősember megjelenésének idejével. Az első vonzalom, a
mely az ősasszony szivében az ősféríi iránt felébredt, hozta létre a divatot; mert az ősasszony bizonyosan használt holmi eziezomát, hogy választottjának, esetleg az egyetlen férfinak hajlamát
megnyerhesse. Azon divatról — elégtételképen az
Osnő iránt — megjegyezhetjük, hogy az bizony
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l>é*z övre . . 6 frt — kr.
Fél cvre . . . 3 frt — kr.
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akarja "Wadington bukását még most, sőt a „Republique Francaisc"-ben a többi republikánus lap
ellen ki fog kelni, de ez jn hir csak arra szolgál,
hogy vigasztalja a németeket, kik nagyon tartanak attól, hogy oly külügyér talál következni
Waddington után, kit Gambetta inkább befolyásolhat. Annyi bizonyos, hogy Gambetta, miután
Grévyvel vadászott, rá vette Grévyt, hogy neki
külügyi politikában szabad kezet engedjen. Ugyan
ezt állítja a „Times" párisi levelezője is, ki határozottan kimondja, hogy csakis a Gambettisták
buktatják meg Wadingtont.
A S p a n y o l o r s z á g b ó l érkező hirek nem
jósolnak a királyságnak már hosszú életet. Egész
Spanyolországban nagyon elterjedt a republikánus szellem ép ugy a lakosság, mint a katonaság
közt és egy nagyszerű republikánus forradalom
kitörése itt minden órán várható. A házassági
ünnepélyt fogják a republikánus összeesküdtek felhasználni a lázongások színre hozatalára. Zorilla,
Martoz és Carvajal állanak ezen mozgalom élén.
Zorilla, valamenyi spanyol és portugál szabadkömives páholy nagymestere, a külföldön tartja az
összeesküvés fonalait kezében. Valamennyi republikánus és foederalista főnökkel levelezés által áll
összekötetésben. Mint mondják, Gambetta ezen
összeesküvést Francziaországban pártolja é j az
összeesküdtek onnét is kapnak pénzt. A terv az,
hogy Kubában fog elébb kitörni a forradalom
és ez által a kormány figyelme attól, mi m igában
az országban történik, el lesz vonva. Az „Unita
Catollica", mely rendesen a Spanyolországban törj ténő dolgokról igen jól szokott értesül .7 lenni, inti
a spanyol kormányt, legyen óvatos, ha szen forradalomnak elejét ak\ria venni.
A N o w o j e W r e m j a" egy dörgő czikket
hoz Anglia ellen az angol-török viszály alkalmából és azt mondja, hogy Angliának az összeveszésnél Törökországgal nincs más czélja, mint az,
hogy fenyegetései által ezt rávegye valamely kikötő átengedésre Kis Ázsiában. De Muszkaországnak nem szabad megengedni, hogy Anglia magát
a Feketetengernél megfészkelje, azért is szükséges, hogy a porta Muszkaországnak adja át a
Dardanellák kulcsát. Végre kérkedik a muszka
lap Mahmud Nedim barátságával.
A b e r l i n i l a p o k még mindig rebesgetik
Gorcsakoff állásának megingatását — ez lévén
legforróbb kívánságuk. Azt is mondják róla, hogy
még novemberben nem fogja elhagyni Baden-Ba-

nagyon ősi egyszerűséggel ékeskedhetett; azonban tanulták el a héberek ott tartózkodásuk alatt a
a kezdet megvolt s a késő dédunokák bizonyára vászonszövést és a gyapot használását. Plinius azt
hálásan emlekeznek vissza arra, a ki megvetette irja természettanában : „Felső-Egyiptomban nő egy
alapját annak a nagyhatalomnak, a melynek oly kicsiny csemete (neve gossipium vagy xylon), a
szívesen hódolnak, s a melynek vége nem lesz vérbelü mogyoróhoz hasonló gyümölcsöt terem,
soha.
tele bolyhos gyapjúval, melyet szálakba fonnak;
Olyan szóles körű és tartalmú fogalom rész- mindent fölülmúl ez fehérségben és pua.-.ságban.
letes tárgyalása, mint a milyent a divat fejez ki, Szép köntösöket készitnek belőle a pap " ";ak." —
-gas fosokkal több időt venne igénybe, hogysem annak Indiában a gyapotszövés már igen rég
ai szöbizonyos ágán túlterjedhetne felolvasásom, melynek kot ért el. Utazók a hajdankorból oly
egyetlen czélja, hogy unaloműző lehessen. Mint- vetről emlékeznek, melyet egy gyűrűn „c-resztül
hogy pedig a divat kifejlődésének három tényezője lehetett húzni. (Ugyanezt állítják a chim.i selyem
a szükség, a kényelem és a tetszvágy leginkább nagy kendőkről is.) Tavernier 35 rőfös turbánt láaz öltözékben nyilatkozik, ezen irányt tartottam tott, melynek súlya nem volt több nyo'.cz latnál.
főképen szem előtt; ha sikerül az érdekeltséget A hindu ügyesen szövő keze és türelmessége általában bámulatos .iparmüvekre volt képes. A héfölkeltenem : czélom el van érve.
±\.z ember a természettől kölcsönözte első ru- berek Kanaánba való visszatértük után p. fonást és
j
szövést
teljesen ismerték, különösen a teve- és a
házatát s mégis gyakran a végletekig távozott a
természetestől. A változatosság vágya, a kényelem I kecskeszőrt dolgozták fel takarókra és ruhákra, a
öle, a tetszvágy, a szeszély és sok más körülmény , juhgyapjut mái régebben használták, i-'alestinában
közreműködött, hogy a találékonyság kifogyhatlan már 'magas fokra emelkedett a szövés mestersége;
sokféleségben hozza létre mindazt, a mi kielégít erre lehet következtetni azon teritők leírásából raeheti, A természet színgazdagsága, melylyel keleten : lyekkel a szent frigyláda befödve volt. A vái.yonövényt és állatot felruházott, önként kínálkozott 1 lást, festést és fehérítést szintén ismerték. A z ómintául és szolgáltatta a ruházat anyagait Mihelyt testamentomi Ezékiel (16. 10 — 13.) által emiitett
a szükség ki lett elégítve, arra törekedtek, hogy „meschi"-re ráfogták, hogy selyemből volt; a réa ruházat tetszetős, szép is legyen; kifejlődött az giségbuvárok ezt megezáfolták ugyan, — azonban
ízlés. Kitalálták, hogyan lehet növényi anyagokból ujabban ismét vita tárgya. A héber nők közt Saszőni, aztán a durva állatbőr helyébe lépett a me- lamon óta folyton terjedt a luxus és fényűzés az
leg gyapjúszövet. A sokféle illatos gyanta, mely- öltözködésben. Nagy divatban voltak a gyöngy,
lyel annyi keleti növény bővölködik, már a kelle- korall, drágakő, arany és ezüst ékszerek ; tökélyre
mes vágyát keltette fel; az illatszerek használata vitték a kenőcsök készítését, a termek füstölő szeősrégi. — A. czélszerüséggel egyesült a kielégített rektől, a ruhák illatszerektől illatoztak. A bíborhiúságnak érzete s mihelyt a szükség többé nem ral való megismerkedés után aranynyal átszőtt bifenyegetett, a ruházat kezdett határozott jelleget borszövetek jöttek divatba. Mikor ismerkedtek
ölteni ; maga a divat lett szükséggé. Az égalji meg a selyemmel, azt nem lehet határozottan tudni;
és időjárási viszonyok, az anyagok tökéletesítése, az uj testamentomban későbben előfordul. — Az
a nemzeti tudatra ébredés azt eszközölték, hogy aranynak és ezüstnek feldolgozása szintén nagya népek jellegét maga az öltözék is igyekszett, tökélyt ért el, edényeik művésziek voltak, a dráhogy kifejezze, szóval a divat már nemzetivé vált. gaköveket csiszolták és gyűrűbe foglalták, a legfinomabb szöveteket pompásan festették.
Az ó kor népei között az egyptomiaknál fejFolytatása következik
lődött ki legelébb az öltözködés művészete, tőlük

kuk s azoknak termény vagy pénzbeli jövedelme
után milyen és mennyi kepét vagy pénzbeli kepeváltságot tartoznak fizetni ?
f, Azokra nézve, a kiknek nem terem ugyan
12, illetőleg 0 kalongya ősz, vagy tavaszterményök ;
az oszpora vagy kepeváltság törvénye alkalmaztatott e ? S ha egyik vagy másik : minő mértékben ?
g, Azon tőkepénzesek, hivatalnokok, kereskeiparosok, stb. a kiknek nem terem ugyan
B ó n i s S á m u el m e g h a 1 t. A legderekab- dők,
12,
illetőleg
6 kalongya ősz vagy tavaszterményök,
bak egyike költözött cl ismét közülünk. Bónis Sá- cs ik oszporit,
vagy minő és mennyi kepeváltsámuel, "közel -tünknek íéiszázadon át fáiadhatlan gt>l tartoznak jövedelmükhöz
képest fizetni ?
munkása, i:ov. 22 én meghalt Vele azoknak —
li,
A
külbirtokosok
általában — vagy lega
fájdalom — máris csekély száma fogy meg ismét,
kik az utóbbi évtizvdok nehéz küzdelmeiben haza- lább a nagyobb földbirtokosok az úgynevezett
fiaságukkal mindig előljirtak. Bónis soha sem kí- „Caput bonorum" után tartoznak e mindazon egyvánt v-zér icnn't, s mégis magas polczra helyezte házakban kepét fizetni, hol kepeilletéket elérő
birtokuk és kepeilletékes terményeik vannak ?
őt a közém csiilés, melyet megérdemelt.
Vugv pedig csak ott, hol állandó lakásuk van?
Er<"s jellemű, igazságszerető férfiú volt, kinek
i, A kepeváltság és oszpora a régi pénzérték
szavát mindig meghallgatták, 111 .-rt tudták, hogy
;iz igazság és meggyő 'ődés beszélnek belőle. Po- szerint szedetett : fer.maradandó e teljesen a régi
gyakorlat
'
liiíkai szereplésében is ezek voltak irányadói, s
k, A fakepére nézve ; van e joguk az egyes
ezért minden párt tiszte'te.
Kml-ke áldott lé-zin mindig a haza iránt egyházi hivatalnokoknak a hívekkel szemben készpénz fizetésre kiegyezni ? A különböző eltérések
annyi érd meket szerzett férfiúnak.
miként lentiének e tekintetben is egyeztethetők?
1, líelyes, tapintatos dolog-e hogy a pap és
II i r e s 7. t e 1 i k, hogy az osztrák-magyar: énekvezér személyesen vegyék, számolják be a ke
hajóraj Szalonkibe érkezett meg, vagy Szaloniki i pe illetéket, vagy ezt a megyegondnoknak, ille
körül forog s nagy hajlan lóság mutatkozik arra, ; tőleg egyháztanácsnak kell behajtani és átszolhogy mindenróie politik i combinatiokra használ- gáltatni ?
ják íc:l e tényt, Hogy ezeknek elej-'t vegyük, felfelmerül azon fontos kérdés, hogy
említjük, hogy hajórajunk az idén is megteszi ren- midőnm,a Végül
közönséggel párhuzamosan halad
d s gyakorlati utait, és h )gy a legújabb hirek előre az vallásos
általános
elszegényedés, híveink nagy
szerint Szaiiniába érkor ett.
tömegére elviselhetetlen terhek nehezednek : nem
lehet e tartani attól hogy egyházunk hivatalnokainak különben is csekély fizetése napról napra
A koperendszer szabályozásáról.
mind mennyiségben, mind minőségben csökkenvén,
A sepsi ev. ref. egyházmegyének 1S78 nov. ez. által egyházi életünk anyagi alapjában leend
27-én tartott közgyűlés bői 0. 7. jegyzőkönyvivé
megtámadva ? Nem lenne e szükséges és lehetsé/.érszáni alait kiküldött bizottság, a 7. v. szám alatti ges vagy állandó kepeváltságról gondoskodni, vagy
megbízására, t. i a R i k á n b e I ő 1 i r e f . e g y - a törvényes gyakorlaton ala; uló kep':fizetést telekháza!; k e p e r e n d s z e r é n e k
s z a b á l y o - jegyzőkönyvileg biztositani ?
z á s á r a vonatkozólag a következő jelentést terEzen főbb kérdések mellett a különböző egy
jesztette be egyházmegyénknek Uzonban 1879 máházközségekben és Rikánbelőü egyházmegyéinkjus 13 án tartott közgyűlése elébe:
ben — habár mindenütt ugyanazon alapjogon cs
Bizottságunk megbízatásához képest, gondos törvényes gyakorlaton fejlődött is ki keperendsze
tanulmányozás után, azon meggyőződésre jutott, rünk — számos fontos elvi és gyakorlati kérdések
hogy eljött az ideje annak, hogy egyházi életünk merülhetnek még fel 1 ?
ezen fontos kérdése valahára megoldassék, hogy
Mindezeknek tekintetbe vételével szükséges
kepézési rendszerünkbe — ha az egész egyházke- nek és
lehetségesnek véli bizottságunk, hogy a
rületben nem lenne is lehetséges — bár a Bikán Rikánbelőü
ref. egyházmegyében (csatlakobelüli protestáns egyházközségekben/ melyekben zásra lehe;n;r.égy
a testvér unitárius egyházugyanazon törvényes gyakorlat áll fenn évtizedek, megyét is) a felhívni
régi
gyakorlat alapján
sőc századok óta — lehetőleg egyöntetűség áilapi egyöntetű s z a b á l ytörvényes
r e n d e l e t készítessék és
tassók meg, és a törvényes gyakorlatra alapított ezen szabályrendelet a méltóságos
állandó iga-gató
s z a b á l y r e n d e l e t hozassék ; mely szabályutján a mélt. és főtiszte'.etü egyházkerületi
rendelet egyházterületünk legfőbb autonom tör- tanács
közgyűlés
mint
legfőbb
törv
nyhozó
elébe
vényhozó testülete által síent! sittetvén, mindenik- terjesztessék, és ez uton törvényerőretestület
emeltessék.
egyházközségünkre nézve kötelező törvényerőre
E czélból szükségesnek véli bizottságunk
emeltessék.
hogy ezen kérdések a Rikánbelőü négy testvég
Ezen tanulmányozás alatt a fontos kérdések- egyházmegyékhez azon indokolt felhívással külde
nek egész halmaza merült fel. Csak ezen kérdések senek át, hogy mindenik egyházmegye keperend's,
helyes megoldása után lehetne kötelező szabály- szerünk lehetőleg egyöntetű szabályozására össze rendeletet — illetőleg törvényt hozni
gyűjtvén a szükséges adatokat, összehasonlítván a
Ez úttal csak a fontosabb kérdéseket jelezzük : régi és jelenlegi gyakorlatot, ezeknek előnyeit és
1.) Vájjon mi módon alkalmaztattak az 1775, hátrányait, készítsen szabályrendeh-ti javaslatot,
1778, 179S, és 1807 ben kelt és ezeken kivül neta- ezen javaslatok küldessenek be a iehető legrövilán létező régibb Zsinati egyház főtanácsiés álla- debb idő alatt a Rikánbelőü Communitas elnöké
mi törvények, pátensek ? Minő ujabb egyházi és liez ; ki is felkérendő, hogy ezen javaslatok tár ;
polgári állami törvények, rendeletek léteznek eze- gyalására és összeöntésére alkalmas időben hívjon
ken kivül s azokat az egyes egyházközségek a össze communitás gyűlést. Hogy a communitás gyűgyakorlatban mi módon hajtották végre ?
lés az egyházmegyék véleménye alapján készíten2.) V.i'jon a pátensek és az egyes egyházköz- dő javaslatát mint fenntebb jelezve volt, — illető
ségek által hozott egymástól eltérő, egymással felsőbb törvényhozó testület elébe terjeszthesse
gyakran elb nkező határozatok, melyek legfőbb
Egyházmegyei közgyűlésünk ezen javaslatot
törvényhozó testületünk által nincsenek megerősít- 1879 november 20 án tartott ülésében ujra tárgyalve — a törvényes jog terén álló protestáns egyház ván elhatározza hogy ezen javaslat teljes {szövegélegfontosabb anyagi éh tkéidésében mai napság- ben küldessék át a Rikánbelőü négy egyházmenyujtanak-e elég biztos alapút ?
gyéhez és a Rikánbelőü communitás elnökéhez, a
3.) Mikor, minő okokból származtak az elté- javaslatban jelzett czél elérése tekintetéből leendő
rések Rik'.n belőli egyházközségeinkben?
tárgyalás végett. Egyházmegyénk részéről a sza
4.) Mi módon lehetne az eltéréseket egyeztet
bályrendeleti javaslat elkészítésével ezen javaslatni ? Lehetne e törvényerőre emelt szabályrendeli t- tervet benyújtó bizottság bizatik meg.
tel egyöntetű eljárást eszközölni ?
Közű Itóvai LdjOf,
Ezen főbb elvi kérdések folytáp fölmerültek
bizottsági előadó.
u következő gyr.korlati kérdések :
a. Az úgynevezett Mitrowszky-féle rendek t
s erre alapított Zsinati határozatok szerint
a
VIDÉKI ÉLET.
terinénybeli kepére nézve : 12 kalongya termény
Naay-llorflsiiyó, 1879. nov. 21.
után alkalmaztatott e mindenütt az egész terményTisztelt szerkesztő ur I
ben kepe illetőleg 3 - 3 kalongya kepefizetés? ö
A „Nemere" Q 1 -ik számában egy czikk jelent
kalongya termény után fél kep- illetőleg 1 és fél
kalongya termény fizetés ? Eentartandó e és i- n- meg, mely ugy községi, mint egyházi dolgokkal
tartható e ezsn gyakorlat nem csak a saját birto foglalkozik Nagyborosnyón : értem ez utóbbi alatt
kukon, hanem a résziben (feles, harmados) és ha- a papválasztást." Minthogy ezen czikk olyan dolgoszonbérben gazdá'kodó földmiveíekre vonatkozó- kat mond, mely. k az igazsággal legkevésbé sem
lag is ?
egyeznek meg, ez utóbbi érdekében bátor vagyok
b. Az ugyn ez.e t „páter és mater familias"
a t szerkesztő úrtól becses lapjában észrevételeim
okon ki-ű! az ónálló, külön tel kkönyvezett birtok- számára egy kis tért kérni.
kal birő birtokosok tartoznak e külön külön kepét
Nézzük csak sorban a kérdéses dolgokat.
íizilni ?
„Egy választó" az ujonan épült községháza
e, Az ö/ végy ass/on vok mint „materfamilias"- f. delének beomlásáért egyenesen a község elöljáok egé z kepe ille'.ékk. ! tartoznak e birtokuk után ? róságot teszi felelőssé. Nem érzem magamat hivatclent, mint ezt eleinte híresztelték, han?m az egész
ti let ott tö tendi.
Valan-.enyi muszka tiszt behivatott Muszkaországba illető csapat sztályaikhoz. Jelesül HawenkoiT tábornok, a mult hadjárat alatt a muszka tá
bork r finöke a mozgósításnál.
A Párisban
időző muszka tisztük már el is utaztak.

Kzen elv hol cs menny bon alkalmaztatott?

d, Az olyan családtagok, kik többen egy fedél alatt egy asztalnál étnek, de külön telekköny
vezeti birtokká' bírnak, milyen és mennyi kepét
tartoznak íi/ctni ?
o, Az önálló külön telekkönyvezett birtokkal biró árvák, (egész vagy félárvák) árvái birto-

épület felállításához szükséges építési anyagokat
a község volt köteles szállítani s hogy a szükséges
fuvarosokat időnként az elöljáróság valamelyik
tagja rendelte elő ; ha ezeket tudja, egy kis józan
s elfogulatlan észszel nem lesz nehéz megérteni,
hogy ki az épület fed -Íj leomlásának az oka. —
De példa világosit. X. épit, Y. hordja az anyagot.
A ház összedől s most X-e a felelős érette, a ki
építette, vagy Y., ki az anyagot hordta ? Könnyű
kitalálni, hogy bizony X., ki felhasználta az anyagot ; hanem „egy választó" annyira elfogult, hogy
bajosan fog ez Ítélettel megbarátkozni, annál kevésbé helybenhagyni.
Nézzük a papválasztást.
Vádolja a többséget, élén a falusi felsőbbséggel, hogy az húzza halasztja a papválasztás végleges befejezését. Kérdem „egy választótól" : nem
jogosultabb-e a nagy többségnek magatartása a
papválasztási mozgalmakkal szemben, mint a kisebbségé ? Hol látta vagy hallotta „egy választó"
•— mert talán feltehetem, hogy könyvet s ujságlapokat ugy néha napján vesz kezéhez — hogy ilyen
természetű dologban a többség a kisebbség akaratának meghajolt ? hiszen akkor a kisebbség kinevetné s méltán is! de „egy választó" a dolgok
menetének egészen uj rendszírt akar behozni, erre
pedig aligha lesz képes.
Tovább gyanusitja a választási elnököt. Ott
volt-e „egy választó" a választás folyama alatt?
Nem feltette e a választási elnök r szokásos kérdéseket a választó közönség előtt ? De ha a fülét
bedugta s nem hallotta, arról senki sem tehet ; —
már pedig ugy, alap nélkül gyanúsítgatni valakit,
ez nem becsületes eljárás. Igaz, hogy 2—3 egyént
a kisebbség feljelentett, kik az ö hite szerint meg
lennének vesztegetve a B ur pártja által ; de mikor bizonyításra került volna a dolog az illetők
részéről : néma csend lett, s csak ezután kezdődött
meg a választás s lett P>. ur nagy többséggel megválasztva. Tudhatná „egy választó", hogy a mai
világban nem elég csak a ráfogás, hanem bizonyítani kell s miután cpen ez hiányzott : kérdem, minő alapon mondja, hogy a választás törvénytelenül
volt keres2tülvive ?
Azután „egy választó" a sepsi egyházmegyei
köztörvény.széket gyanusitja, mert az a B. ur megválasztását — miután csak ráfogással egy választást megsemmisíteni nem lehet — helybenhagyta.A kisebbség ezen határozat ellen ujolag felebbezett püspök ő méltóságához, ki tanúkihallgatást
rendelt el eskü mellett, minek végrehajtását az
egyházi törvényszék áttette a polgári törvényszékhez ; ide pedig a kisebbség tanúit nem állította
elő. Miért nem : ők tudják. Miután sem tanúkihallgatás, sem olyas valami nem történt, mi az első
határozat megváltoztatását indokolta volna, az
egyházi törvényszék első határozata mellett maradott. Ugy látszik, „egy választónak" az tűnik fel
szörnyű igazságtalanság gyanánt s a miatt jajveszékel annyira, hogy a köztörvényszék püspök ő
méltósága rendeletére első határozatát nem változtatta meg. Talán Ázsiában igy van ? Európában
nem. Itt egy protestáns egyházi köztörvényszék
nézetem szerint nem lehet uszá.lyhordozója — még
püspök ő méltóságának sem, hanem egy független
bírói testület mint azt a protestáns szellem megkívánja. Egyébiránt „egy választó" mit mondana
azon bíróságról, mely ugyanazon ügyben a hányszor megkérdeztetik, annyiféle ítéletet mond ? azt
hiszem, ügyét örömest nem bízná ezen bíróságra,
s méltán is I — Olyanfé'e okoskodásból kiindulva,
mint „egy választóé", bármelyik biróságot is lehetne gyanusUani, annak ] edig beláthatl n súlyos
következményei lehetnének; de hála az égnek, az
olyan magokban sem bizó egyének — mert csak
ezek nem biznak senkib-n és semmiben — még
nem szaparodtak el annyira, hogy e miatt az egyen
suly megzavarodhatn k.
A kézdi egyházmegyei köztörvényszék még
ki sem szállt tanúkihallgatásra, „egy választó" már
is gyanúsítgatja; különben ezen nem csodálkozom,
hisz püspök ő méltósága sem hitt a sepsi egyházmegyei köztörvényszék határozatában s azt meg
akarta semmisiteni, mit — nagyon helyesen — a
köztörvényszék nem tett s ezzel birói függetlenségét mutatta meg. Ilyenforma eljárások nem igen
emelik az egyházi köztörvényszékek tekintélyét,
hanem meg lesz az a következésük, hogy minden
pap választás, ha 2 egyén ellenpárton lesz. esztendőszámra fog elhúzódni, mig teljesen bevégződik
az ide s tova való felebbezgetéssel, ha van arra
ok, ha nincs.
„Egy választó" azt mondja, nogy ő nem korteskedik, pedig minden sorából kirí az elfogultság,
az egyoldalú felfogás ; mert ha tárgyilagosan szólott volna a dologhoz, még többet is kellett volna
felsorolni. Például mikor a vesztegetés fölött jajveszékel, megemlíthette volna, hogy X kocsmában
mennyi bor fogyott el s fájdalom, a kívánt eredményt még sem hozta meg, — meg hogy némely
választók nagy összeg pénzzel voltak megkínálva,
csakhogy „hamisan" esküdjenek meg, miszerint B.
ur nekik pénzt adolt; de ez sem vezetett czélhoz,

va ezen kényes kérdésben véleményt koczkáztatni, mert ezen egyszerű emberek erkölcsi érzete sok-

azt eldöntik annak idejében arra hivatott egyének, kal tisztábban áll, mint azoké, kik azt maguknak
-- hanem azt állítom s azt hiszem, hogy nézetemet annyira vindikálják.
minden elfogulatlan, józan ítélőképességgel biró
Van-e ennél ekklatánsabb példája az erkölcsi
egyén osztja, hogy mindkét fél, t. i. tervező és korrupeziónak ?
épitész lehet az oka, de az elöljáróság legkevésbé
Egy másik választó.
sem. Azt hiszem, tudja „egy választó", hogy a z

országban, és nagy buzgalommal rendezik és diszi- genre és ekkor társuknak segélyével megfojtották
tik a Pordo-kastéljt Új-Casiiliában, hol a meny- és háromszázforintnyi készpénzétől megfosztották.
— L a p u n k e g y i k közelebbi számában | asszony több napig tartózkodni fog. E kastély a Ezután kezeit hátrakötték s igy megölve akasztotbrassói levelezőnktől közöltünk volt „Brassó és a 1 Manzaneres partján áll, Madridtól tizenkét kilómé- ták föl a közellevő kertkerités szulápjára. Ez ügymagyarosodás" czim alatt egy czikket, mely a ro- i ternyire, roppant erdőségtől körülvéve. E várkas- ben a rendőrség most a legszigorúbb vizsgálatot
mán és főként a szász elem túlkapásaival foglal- | télyt III. Henrik épitteté, V. Károly kibővitteté, folytatja, a menyiben a két elfogott rablógyilkos
kozott. Ezen czikkünkre a „Kelet"-ben Gr. S. vá- I
leány már mindent bevallott.
laszolt, ki egész tárgyilagossággal czáfolta meg H. és III. Fölöp pedig újra kiépíttették s földiszi
— Z s á k b a v a r r v a . Sziget-Szt-Miklóson
levelezőnk azo* állítását, mintha az ottani romá- I tették. Nagy, tornyos közép-épületből áll, melynek
nok ellenségei volnának a magyarnak. Jól esett ; szárnyépületei összeköttetésben állnak egymással. történt, s elég tragi komikus história. Kirendeltek
olvasnunk azon válaszból, hogy a románok a ma- ! A termeket vadászati képek és Don Quixott tör- egy pénzügyi fogalmazót revideálni az adóügyeket.
gyar nemzeties ügy érdekében kezetfogva működ- ( ténetének episod festményei díszítik. A kastély Ugy mondják, hogy a revizor ur kissé basáskodott,
nek s hogy a román családok gyermekeiket ma- kápolnáját Norella és Lucas Giordona müvei díszí- s a jámbor szent-miklósiak különben is cl lévén
gyarul taníttatják, hogy a román családoknál nem tik. Benn a várkastély közepén két kisebb királyi keseredve a nagy adók miatt, összeesküvést forralritkaság a magyar szó stb. stb. Valóban örömmel kastély van: a Zarzuela, kis egyemeletes nyaraló tak a revizor ellen. Egy késő este meglesték, s bevarrták egy zsákba ; nagy czédulát ragasztottak rá,
konstatáljuk a „Kelet" szép levele után mi is a és a Quinta, kertekkel és ugrókutakkal.
— Z e m p l é n m e g y é b ő l borzasztó ára- melyre nagy betűkkel írták föl: „Ez itt fináncz."
brassói magyar és román polgárok egyakaratu törekvéseit s egymás iránti barátságos érzületét ; a dások hírét vészi a „F. H." Szénán az áradások Azután kitették az útszélre. Jöttek DÍZ' ott, s menköztük fennálló kellemes viszonyt felzavarni, hisz- nagy pnsztitásokat okoznak. Ez évben e vidék, tek is emberek, a kik hallották a revizor kiabálászük, hogy levelezőnknek sem volt szándékában. t. i. Zemplén s Ung megyének délnyugati szög- sát, de hát ki törődik egy „zsákba varrt finAnczMiután tehát a románok részéről emiitett czikkünk lete már nyolezadszor áll viz alatt; kilencz köz- czal." Másfélnapig feküdt ott a fogalmazó, s csakis
t é n y e k k e l és pedig örvendetes tényekkel czá- ségnek termés® tönkre van téve végkép; három egy irgalmas samaritánusnak köszönheti, hogy
foltatott meg, szivesen adózank az őszinte elisme- falu maholnap rombadől, a nagy költséggel készí- megszabadult.
réssel a brassói románoknak, kiket különben leve- tett országút alámosva s hasznavehetetlen, és a
— A m e g c s a l t s z e r e t ő b o s z a j a. Egy
lezőnk sem mutatott fel oly fekete szinben, mint a mellett a rregyei municipiumok és_ a kormány ré- kosdi fiatal ember, ifj. Korbei hosszú iöőn át szeszász atyafiakat. Inkább azok lapját a „Gazetát" széről a legnagyobb indolencia. Éhség s malaria relmi viszonyban volt egy oda való leány nyal s
illette a hazafiatlanság vádja. A románság részé- kényszeritik az embereket kivándorlásra s csak
ről tehát tényekkel czáfoltatott meg levelezőnk. rövid idő óta is, kivándorolt vagy száz család ennek házasságot is igért. Később azonban megDe nem igy a „K r o n s t i i d t e r
Z e i t u n g." Amerikába. A minap itt volt ugyan egy megyei gondolta magát s egy más határból választotta
Ez már nem veszi magának azt a fáradságot, hogy bizottság a károk megszemlélésére, azonban az or- magának élete párját. E hó 11-én hozta haza ifjú
tényekkel szemben tényeket állítson, hanem a he- voslás egyedüli módja az Ung vize medrének el- feleségét, számtalan vidám násznép kíséretében.
lyet nekiront a levelező személyének, azt „ostoba vezetésében áll. Az érdekeltség folyamodni ké- A mint a nászmenet beért Kosdra, a megcsalt leficzkó" „ungezogenerKerl," „nichtsnutzigér Mensch" szül a minisztériumhoz, s ottan erősen hiszik, hogy ány hirtelen a vőlegény elé ugrott töltött fegyverés több ilyen tisztességes titulusokkal felruházván, a kormány az ínség s a leírhatatlan nyomor te- 1 rel s menten lelövi, ha idejekorán ki nem csavarazt a tanácsot adja nekünk, hogy „sepeijünk a ma- kintetbevételével indíttatva fogja magát is érezni ják a fegyvert kezeiből. A rémület csiiapultávalgunk ajtaja előtt, hol a polgármester és társai oly az Ung vize medrének elvezetésére Ha soká esik a leányt elfogták s a dinom-dánom megkezdődött
ázsiai állapotban tartják a Tisza választókerületét." az eső, ezen viz, — ugy, mint csak a napokban Ejfclkor azonban, mikor legjavában mulattak, egyMi nem vártunk illedelmességet a „Kronst. Z" tói, — ugy kiáradt, hogy az egész vidék tengerhez szerre csak „Tüz" „Tüz I" káltások hangzanak az
nem vártunk tőle irodalmi tisztességet, melyről hasonlít, és az emberek kénytelenek ladikba tenni udvaron. Valaki, (mondják a megcsalt szerető buazt sem tudja, melyik fán terem ; nem várjuk a vető-magjukat és ugy elmenni szántani-vetni. Ha rátnéja) gyújtotta föl. A halálra ijedt násznép alig
„Kronst. Z-'-fajtájú zuglapoktól, hogy még a saj- pedig huzamosb szárazság után a vizek visszalép- tudott oltani, de a szomszédság csakhamar elfojtotta
tó becsületét is ismerjék : de azt megköveteljük nek medreikbe, a hátramaradt pocsolyákból ki- a tüzet, hanem a lakadalmi kedv is elaludt s a
tőle, hogyha arczába a hazafiatlanság üzelmeit dob- gőzölgő miazmatikus bűzök valódi hidegláz-fészek- mulatságnak vége lett.
ják, legalább szégyelje meg magát bűnösségének ké teszik a vidéket, melynek népsége e miatt ron— Gyújtogató — szerelemből. A
érzetében. Különben felvilágosításul megsugjuk a gyos, kiéhezett és koplaló".
versaillesi törvényszék 10 évi kényszermunkára
„Kronst. Z.-nak, hogy az az „ostoba ficzkó" már
ítélt
a
napokban egy 17 éves, csinos, jó házból
— H a d z s i L o j a h i z i k . Therezienstadtn;m ficzkó többé s hogy ficzkó korában is több
származó leányt, aki Clémence Blossier községében
esze volt már, mint a „Kronst. Z " egész szerkesz- ból jelentik, hogy a fanatikus fölkelővezér anyira több ízben gyújtogatott, csakis azért, hogy a tábeletalálja magát helyzetébe s oly kevéssé aggasztja
tőségének van most.
sorsa, hogy hízásnak indult. A rendes élelmezés, madt zavarban a közeli erdőben találkozhassék
fáradalom nélküli élet mellett arcza 'nekipozsgáso- szive választottjával, kit a leány szülői házukból
— A h e l y b e l i n ő e g y l e t közelebbi fil- dott s máris tisztességes kinézése van. A napokban kitiltottak.
lérestélye kedélyesen folyt le. Dicséretére válik meglátogatta valaki s kérdezte tőle: hogy érzi
— L é p r e m e n t . Egy jómódú düsseldorfi
a rendezőknek : Sebestyén Sándorné és Bogdán magát ? 1 Hadzsi Loja azt felelte, hogy semmi baja, parasztgazda, több halastó birtokosa és szenveFlóriánné úrasszonyoknak. Ez estélyen felolvasott nagyon jól! Allah megsegité, mert jól imádkozott délyes pisztrangkedvelő, nem régen azt olvassa
Gyárfás Győző ur s. divatról, melyet a társaság hozzá még jobhan fog imádkozni, hogy sorsa még egy berlini lapban, hogy valaki oly szert talált
élénk érdeklődés mellett hallgatott végig. A jövő jobban menjen !
föl, a melyet ha bele szórnak valamely halastóba,
szombati fillérastélyen Bogdán Andráuné és Málik
ott csupa pisztrángok fognak teremni. A por ára
— C s i n á l t b o r n e m K r i s z t u s v é r e - mindössze 60 márka és a föltaláló kész ezen öszJózsefné rendezése mellett szintén igen változatos
estély lesz: felolvasást tart Bőlim József gymn. tanár, A ruttenburgi püspök körlevelet intézett egyház- szeget azon esetben, ha a kívánt eredmény nem
szavalni fog Bogdán Blanka k. a , Remenyik Kál- megyéje papságához, melyben figyelmezteti őket, éretnék el, azonnal visszaszolgáltatni. A parasztnak,
mán tilinkómüvész Eogolyán Istvánnal kettős da- hogy csinált bort ne használjanak a misénél. A a kinek már szemei előtt úszkáltak a pisztrángok,
rabokat adnak elő, s miután a nőegylet igen elő- püspök ur ugy okoskodik, hogy Krisztus csak a nem volt sürgősebb dolga, mint a kivánt összeget
nyös feltételek mellett zongora birtokába is jutott, tiszta bort változtatta át és a sok pancs, a mit azonnal beküldeni és a csodaszer expediálását
remélhetőleg egy két zongorajátékban is fogunk most bor helyet árulnak, teljességgel nem tekint- kérni. Néhány nap múlva azonban a következő
hető azonosnak azzal az anyaggal, melyet a Meg- levél kiséretében kapja visza pénzét : „Fölötte
gyönyörködni, AZ estélyt tombolajáték zárja be.
váltó saját vérévé változtatni alkalmasnak talált.
sajnálom, hogy uraságodnak a kivánt szert nem
— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Alólirt kötelességemnek ismerem azt, hogy a nyilvánosság
— A d o m á b ó l b a l e s e t . Egy felső vidéki küldhetem be. De az egész hirdetés csak fogadáselőtt hálás köszönetemet nyilvánítsam szegény sor- városban történt. Egy szeszélyes nőt molattatott ból tétetett közzé. Egy barátommal ugyanis abban
sú kis tanítványaim nevében, a helybeli jótékony férje. „Képzeld csak kedvesem, legény koromban fogadtam, hogy csak ki kell nyomatni azt az osczélu nőegyletnek azon szives jóindulatáért, és ne- elvesztettem egy gyűrűt. Sehogy se tudtam meg- tobaságot és bizonyosan akad elég s z a m á r , a ki
mes tettéért, hogy azok számára szép számú tan találni. Ner>. sokára azután fánkot ettem s képzeld elhiszi. Különben vigasztalódjék uraságod, mert
könyvet volt szives ajándékozni. Adja az ég, hogy csak, mi volt a fánkban ?" — \ , A gyürü." — „Nem, ön már a h a r m i n c z k i l e n c z e d i k .
ezen nemes törekvésű nőegylet, mely városunk hanem lekvár." — A nő olyan dühös lett, hogy
keblében keletkezett és lelkes honleányaink buz- kötőtűjét férje szemébe szúrta s ez azt a szemét
galma által oly soknak, kiket a sors bal csapá- elvesztette. Az adomából igy lesz baleset. TanulKÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*
sai az inség örvényébe juttattak, törlék le sápadt ság: Óvakodva kell mulattatni a szeszélyes nőket.
arczukról az inség által sajtolt könnyeket iokáig,
— R e j t é l y e s e s e t képezi jelenleg Eperörökre fenn álljon és tagjainak keblében a szeretettel párosult részvét honoljon. Adja az ég, hogy jesen a beszéd tárgyát. A mult szerdán egy aggnő
A budapesti lapok, azok között a „Pe. 'er
holttestét
találták a városi malom árokban. A szeezen intézmény, mely társadalmi életünk fényes
Lloyd" — a „Magyarország" és „Egyelirie.s - a
csillaga, sokáig ragyogjon és segélyt nyújtó suga- rencsétlen egy tönkre ment és keresetképtelen fenntebbi czimen közleményeket hoztak S.-Szentrai adjanak életet a szerencsétlenek szenvedő keh öreg ember neje volt, kit nem messze az ároktól györgyről, melyeken mig egyfelől a tájékozatlanlének.— Még egyszer kis tanítványaim nevében szintén halva találtak. A nyomor vitte e rá a szá- sággal párosult ferdítés látszik meg, másfelől nahálás köszönetet nyilvánítva, maradtam a helybe- nalomraméltó agg házaspárt, hogy véget vesse- gyon is magukon hordják azok az ellenzékies
li nőegylet legalázatosabb szolgája, S. Szentgyörgy, nek életöknek s a szenvedésnek, vagy a férj ölte e (politikai) szellemet. Minthogy ez ügyet, mely
nejét s azután magát, nehéz eldönteni. Ez utóbbi
1879. nov. 23 án, V á n c s a G y ö r g y , tanitó.
föltevésre okot ad az, hogy az öreg házastársak különben sokkal csekélyebb jelentőségű volna —
— S z e r k e s z t ő i ü z e n e t . Czakó József a szomorú eset előtt összevesztek, élénken pöröl- politikai szósszal tálalták ,el a megnevezett lapok,
urnák, Kolozsvár. A beküldött czikkeket jövő szá tek. A vizsgálat megindittatott, s talán kiderül, hogy félretérésre ne adjon alkalmat hallgatásom,
elmondom a tényállást azok számára, kiket az ügy
melyik feltevés alapos.
inunkban közölhetjük csak.
érdekel a maga egyszerű valóságában.
— D r . A n t a 1 M i h á 1 y, háromszékmegyei
— M é g a t y ú k i s k i k a p a r j a . Borzasztó
főorvos úrtól a következő sorokat vettük : A „Ne- rablógyilkosságnak jött tudomására a debreczeni
Bauer Károly egy budapesti posztóárus a
mere" idei 93 ik számában egy közlemény jelent rendőrség. — Jenéi István alkapitány ugyanis
meg Feldoboly községből, mely szerint ott a ron- néhány nap előtt két rosz életű nőt fogatott el, „Két sas" utcából f. hó 8 án S. Szentgyörgyre
érkezett,
mivel Jancsó Albert helybeli csődöt
csoló toroklobban a lakosság 5 százaléka pusztult kik közül egy, midőn valamely tolvajlási ügyben
volna már el. Miután ezen közleményt más lapok faggattatott volna, félre hivta az alkapitinyt s jelsntett szabó mesterrel üzleti összeköttetésben
is átvették ; nehogy ez által a közvélemény az il- egy, három év előtt a Szécsenyi-úti kerteknél el- állott. Bauer, a ki a csőd tömegből leakarta a
lető felügyelő hatóságok iránt félrevezettessék, — követett rablógyiilcosság bűntényről tett részletes tejfölt szedni, K. A. ügyvédsegéddel Jancsóhoz
a kezeim közt lévő hivatalos adatok nyomán hely- vallomást. Az eset következő : egy idegen nímet ment s egész napi fáradságát arra irányozta, hogy
reigazításul meg kell jegyeznem, hogy az 568 lel- ajkú utazó három év előtti nyáron Debreczenbe valami yton-mődon léphessen egyességre Jancsóval,
ket számláló Feldoboly községben a toroklob idei érkezvén, este kiment sétálni. Sétaközben három ígérvén neki füt—fát, a többek közt 75'1,-ot is eljulius í-én ütött ki, mely idő óta e hó 15-éig meg- leány csatlakozott az idegenhez, kikkel beszédbe akart fogadni tőle, kijelentvén, hogy majd a többi
betegedett 65 gyermek, ebből meggyógyult J46, el- ereszkedve, kicsalatott a'Széchcnyiutczán a kertek hitelezőket ő rá fogja bírni 2o°|0 os kiegj'ezésre.
halt 16 és jelenleg orvosi kazelés alatt van 3. — mögé. — Szép holdvilágos est lévén, a három go- Természetesen akkor maga is 2o0|,-kal szerepelt
D r. A n t a l Z s i g m o n d , Háromszékmegye fő- nosz nő elhatározta, miszerint az idegent megölik volna nyilvánosan. Jancsó Albert nem akart s e n-iorvosa. - Tisztelettel felkeretnek azon lapok t. s pénzétől, mit nála sejtettek, megfosztják Tervük mi á r o n békességet kötni, egyiket a másikért
szerkesztőségei, melyek idézett hírt közölték, hogy kivitele czéljából a két leány hátra maradt ugy, megrövidíteni. Ali volt tehát természetesebb, mintjelen hiteles hivatalos kimutatás alapján tett hely- hogy az idegen magában volt a harmadikkal. Az hogy Bauer ur emiatt dühber jött s délután a
ezukrászatban nyilvánosan feny egetődzött és menyreigazítást közreadni szíveskedjenek.
idegen pihenésre szólította föl társnőjét s ez en— A spanyol király
m e n y a s s z o - gedelmeskedett is. E kedvező alkalmat a hátul 1
* E rovat alatt magjelent közleményekért felelősséget
n y á n a k fogadására erősen készülnek Spanyol le skelődő két leány használva, reá rohant az ide

A sepsi-szentgyörgyi „ázsiai áLapotc't".
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s » e r k.

Sz. 2939 közig.
re, földre esküdözött, hogy Kézdi-Vásárhelyről
Azok a gyönyörűséges lapok pedig, mikor
lehozza a kir. ügyészt és Jancsót elzáratja. Hangos Bauer a szerkesztőségbe belépett, tárt karokkal
hahota kisérte Bauer kifakadásait, mert nem hitte keblökre ölelték Bauer „lovag" urat és hatalmas
senki, hogy a törvény védelme alatt álló szabad czikkeket irtak lapjukba a zsidó lovag kedvéért.
honpolgárt, mielőtt a csőd ügyben a vizsgálat leHogy is ne, mikor az az ur S -Szentgyörgyről
mely mellatt a vároii képviselő közgyűlés
járna, le lehessen tartóztatni. Csakhogy „tudja Pál, jött, abból a szabadelvű kerületből, a mely annyi
mit kaszál" és K. Á. ügyvédsegéddel addig tanács- borsot tört az orruk ali ! Nosza tehát rajta! Fél- folyó évi november 11-én tartott közgyűlésben hokoztak, mig végre a legjobb módot találták meg re tettek szemérmet, becsület iránti érzéket, al- zott határozat alapján ezennel közhírré tétetik, miarra nézve, hogy Bauer ur fenyegetéseit bevált- kotmányosságot, egyéni szabadságot, télre tettek szerint a város közönség majorsági erdejéből egyhassa. Van ugyanL. Bauernek egy nyomtatott láto- mindent, de mindent, csupán egy dolgot nem felej- ezer szál cserefa szabad választás utján eladandó
gató jegye, mel ven ő „Ritter von" és a F. T. tettek ki belőle : a politikát. Ennek a kedvéért lévén, helyb»li lakos János Dávid által 5000 forint
rend tulajdonosának tűnik fel. „Ignotos fallit" gon- aztán szolgáivá szegődtek egy oly ügynek, melyet ígéret tétetett.
do!á magában K. Á. úr — menjen fel vele Kézdi nem ismertek és védelmezték azt végte,en gyaláA vételárból f. év decz. i-ső napján 1000 frt
Vásárhelyre s próbáljon a névjegygyei szerencsét. zatára a szabad magyar sajtóirodalomnak. Azon
1880. május í-sö napján
1000 „
Az ige tesiti lett Bau r felutazott Vásárhelyre s ellenzéki lapok, melyek fennhangon dicsekesznek
1880. juliu3 i-ső napján
1000 „
B. I. kir. ügyész úrral le is jött S.-Szentgyörgyre. alkotmányos szeretetükkel, elég botorán védelmez1880. szeptember i-ső napján . . . 1000 „
Az uton szórakoztatásul elbeszélte Bauer B. I. nek egy oly ügyet, mely alkotmányos jogainkat
1880. november i-ső napján
. . . 1000 frtügyész urnák, hogy ő Pauler igazságügyminiszter- arczul ütötte Védelmezik ezt pedig csupán azért, be leszen fizetendő.
nek ielki-t-;:-ti jó barátja, — hogy közel rokoni viA
fák
kijegyzése
jövő
év
ápril i-ső napján
szony fűzi Csemeghihez, hogy ilyen, meg amolyan mert S -Szentgyörgyről van szó. Hogy ez mennyi- 500 szálig, 1881-dik év ápril i-ső napján 500 szálig
nagy tekintélyű ur — stb. A kir. ügyész hitt neki. ben egyezik meg * politikai morállal, annak meg- fog foganatosíttatni.
Az, a ki Paulerrel jó barátságban van, talán mégis ítélésére nem kell valami nagy bölcsesség. Ujabb
A fa kidolgozása illetőleg elhordására 1886megérdemli, hogy tegyünk érte valamit. Délután példáját adták a „Magyarország"-fajta lapok ezzel dik év utolsó napja engedélyeztetik.
5 órakor az ügyész bezáratta Jancsót Majd B. I. azon eljárásaiknak, melyet naponta ismételnek s a
Mind
azok, kik ezen cserefa eladására kedalügyész kérdeztetvén eljárása indokai felől, maga mely homlokkal megy a falnak s igy szolgál maga vezőbb feltételeket kívánnak tenni, jelen hirdet
is önérzetesen vallotta be, hogy egy Pauler és magának : hazájának.
mény által felszólittatnak ebbeli ajánlatukat folyó
Részemről nem tulajdonitok semmi fontossá
Csemeghy barátja előtt szigort kellett alkalmaznia.
got a Bauer viselt dolgainak, de igen is nagyon évi d e c z e m b e r 3 ixáig annyival bizonyosabIgy állván a dolgok, midőn a személyes sza- fontosnak tartom egy alkotmányos országban a ban a városi tanácshoz benyújtani, minthogy ezen
badságot ily törvénytelen és alkotmányos jogaink- személyes szabadság tiszteletét, mely alkotmányos határidó lejártával, ha kedvezőbb feltételek nem
kal meg nem egyező módon láttam megtámadva, törvények védelme alatt alkotmányos államban érkeznek be, János Dávid ajánlata fog elfogadtatni.
szót emeltem. Igyekeztem felvilágosítani a királyi minden időben s z e n t .
ügyészt eljárása helytelensége felől: süket fülekS.-Szentgyörgy, 1S79. év november 23 án.
S mikor valaki ezen személyes szabadságnak
nek beszéltem. Igyekeztem üauer urat meggyőzni, védelmére kel, akkor előállnak magyar lapjaink
hogy 75 |„-os követelése a többi hitelezők hátrá- s nem szökik az arczukba a vér, nem sülyednek a
Császár Bálint,
nyára zsarolás: rá sem hederített.
polgármester.
föld alá szégyenérzetükben, midőn czikket irnak a 1 — 2
Este. mikor a Pál István vendéglőjében Bauer jogsértés, jogtiprás dicsőítésére.
diadalmasan ragyogó arcczal jelentette, hogy ha
Am tegye a „Magyarország", tegye az „Egyetzai törvényeink, alkotmányos szabadságunk arczul értés, tőlük megszoktuk, mert csupán m a g y a r
üttetett; — midőn láttam, hogy eljárása indokaiul e l l e n z é k i lapok ők, de mikor a „Pester Ll."
pénzét, ordóját közszemlére kiteszi az asztalra s is kezd ily hangon beszélni, akkor már megbotkufármódra hetvenkedik: az arczátlanság fölött ránkozik a jó érzésű ember. Ennek a megbotrányNagy-Baczon községben a szesz és pálinka
megbotránkozván, kij. lentettem nyilvánosan, misze- kozásnak adtam én most kifejezést, mit azzal zá- árulhatási jog, bormérés, az 1880-ik évre jelen év
rint B. I. kir. ügyész ellen hivatalos hatalommali rok be, hogy jegyezzék meg azt az igazságszolgál- deczember 7-én délelőtt 9 órakor a községházávisszaélés miatt a kézdi-vásárhelyi királyi törvénynál á r v e r e z é s utján haszonbérbe adatnak.
széknél panaszt emelek. A királyi ügyésznek ezen tat s közegei, hogy a Jézsuita rend, felálithsakor
Az árverezés feltételei azelőtt is a községi
körülmény tudomására esvén, másnap hazautazott naey tekintélynek és tiszteletnek örvendett, idő irodában hivatalos órák alatt megtekinthetők,
folytán azonban selejteseinek hibáit tekintélye egész
Kézdi-Vásárhelyre.
Nagy-Baczon, 1879. november 19-én.
I súlyával fedezvén, oda jntott, hogy a m i v e 1 t viA városon ez erőszakoskodás nagy felhábo- l i á g m a h á t a t f o r d i t
NAGY SÁMUEL,
ZSIGMOND BÉNIÁM,
rodást szült s azok, a kik érdeklődtek Jancsó sorCsászár iláliut,
biró.
1—2
jegyző.
sa iránt, — nem szívesen nézték a szabadság ezen
polgármester.
botrányos kigunyoltatását. Bauer minden szögletA mennyiben a budapesti lapok ezen iigyröl mir közlemében rémeket látott, nem értvén magyarul s azon
nyeket hoztak, he'yet mltunk Csiszár Bálint polgáimester ur czikfelül meglehetős süket is lévén, minden hevesebb kének
egész terjedelmében.
beszédre megrettent. Tele rakta zsebeit revolveszerk.
rekkel s ugy járt utczáról utczára, nehogy valaki
Ezennel közhírré tétetik, hogy Kilyén közönbántalmazza. Esze ágában sem volt senkinek, hogy Hivatalos árfolyamok a budapesti áru- és értéktőzsségben a korcsmárlási jóg az 1S80. 1881. 1S82 ik
hozzányúljon. De ő, ki erőnek erejével botrányt
dén 1879. november 25-én.
évekre f. 1879 év deczember 7-én délutáni 1 órakor
akart provokálni, látván, hogy senki sem bántja,
eltelt az ő lelke a boszuság érzetével s egyenesen Magyar aranyjáradék
04.80 kezdődőleg árverés utján a községházánál haszonbérbe fog adatni.
megyénk alispánjához ment fel, előadván ott rop- Magyar vasúti kölcsön
113.25
A feltételek alattirtnál bár mikor megtekintpant siralmasan, hogy az ő élete veszélyben forog : adjanak mellé fegyveres őröket Ezt is meg- Magy. kel. vasúti államkötv. I. kibocsátás . 75.— hetők. — Vállalkozni kívánók lássák el magokat
kapta. Mikor azonban értésemre esett, hogy Bauer, Magy. kel. vasúti államkötv. II. kibocsátás . 85.25 40 frt. bánatpénzzel.
Kilyénben, 1879 november 20-án.
ki két napig folyvást rendőrrel és cöltött fegyver- Magyar kel. vasúti államkötv. 1876. évi . 76.75
rel kisértette magát, nem annyira félelemből, mint Magyar nyeremény-sorsjegy-kölcsön
INCZE FERENCZ,
. . 106.75
inkább malitiából tüntet közbiztonságunk ellen, s
2—3.
biró.
mikor meghallottam, hogy több helyen nevetve Magyar szőlődézsmaváltsági kötvény . . 88.40
beszélte el, miszerint ezt a piaczi komédiát csak Magyar földtehermentesitési kötvény . . 88.50
azért inscenirozta, hogy annál több oka legyen e Magy. földteherment. kötv. záradékkal . 86.25
város lakosságát és elöljáróságát a világ előtt pellengérre állítani: akkor magam is megsokaltatn a Temes-bánáti földtehermentesitési kötvény 87.50
Temes-bánáti földteherm. kötv. záradékkal 84.50
tréfát s a fedezetet elvétettem tőle.

Hirdetmény,

Árverezési hirdetmény.

feloltőüsToean,

*

Bécsben
és

A felöltők ára 6 forintnál kezdődik és kaphatók 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40 írtért és fennebb a legmagasabb finomságig minden megkívánható árban.
Ezen kívül minden néven nevezendő női mhakelme-minták bérmentesen beküldetnek és minthogy a kelmék első gyárakból származnak, az árak
felette olcsón számittatnak.

Körispatak, 1879. nov. 24-én.
TÉGLÁS BÉNIÁM,
községi biró.

előnyben részesülnek, hogy nem tetszés esetében a felöltőket kicserélés végett anynyiszor vissza leket küldeni, mig mindenki ízlése kielégíttetik.

megtekinthétők a

a legnagyobb változatosságban, legjutányosabb arban

Az árverezési feltételek

községházánál.

számítva alólirott által meg lehet szerezni, és a tisztelt megrendelők azon nagy

Hirdetmény.
Kőrispatak közönsége részéről a bor és sörárulási jog, valamint a husszék s az ezzel együtt
járó husárulási jog lakással 1880 ik évre f. év deczember 4-én d. e. 10 ó r a k o r a község házánál
árverezés utján haszonbérbe kiadatik A husárulás
a kitűzött határidő előtt is kivehető szabad kézből.

:ELŐÍ

Kiadótulajdonos: Keinsteiu Márk.

Páris

Felelős szerkesztő: Málik József.

teremteni kénes volt, azt

Eddig tart a „botrány".
Bauer ur előre láthatólag nem elégedett meg
ennyivel, hanem a budapesti lapokban és pedig
eiőbb a „Pester-Lloyd"-ban, majd a „Magyarországában l e í r a t j a az olvasó közönségnek ezt az
egész dolgot, feleresztve egy kis politikával, még
nagyobb adag hazugsággal s legtöbb részben OSobasággal.

Erdélyi földtehermentesitési kötvény . . 84.75
Horvát-szlavon földteherment. -ífötvény . — . —
Osztrák járadék papírban
68.40
Osztrák járadék ezüstben
70.75
Osztrák járadék aranyban
80.25
1860-iki államsorsjegyek
127.50
Osztrák-magyar bankrészvény . . . . 845. —
Magyar hitelbank-részvény
254.—
Osztrák hitelintézet-részvény
. . . . 269.—
Ezüst
—•—
Cs. és kir. arany
5.54
2 0 frankos arany (Napoleon'dor) . . .
9.31
Német birodalmi márka
57.75
London (3 havi váltókért)
116.55

A mit a női divatvilág

Egyik este pedig — hogy igazságos legyek
a tények leírásánál — ő egyedül maradván Blaskó
vendéglőjében a „kopasz kellnerrel", ez utóbbi
unalmában évelődni akart vele s ráijesztett, hogy
„hordja el magát, mert itt csúnya dolgok lesznek."
A levag ur meg is ugrott és rögtön másik vendéglőbe hurczolkodott át, nagy gyönyörűségére
az infamis kellnernek.
A mint Bauer komédiáit betiltottam, rögtön
el is utazott Sepsi-Szentgyörgyröl. Jancsó Albert
pedig a kézdi-vásárhelyi törvényszék távirati rendeletére szabadon bocsáttatott, nem is lévén neki
egyéb hibája, minthogy a neje által öröklött házikója a „ s z o m s z é d " s z e m é t s z ú r j a
Pár nap múlva a királyi törvényszéktől lejött
a királyi ügyész, egy biró és egy joggyakornok,
kik több tisztességes családot kimotóztak ; ezek
között felkutatták egyik szomszéd község papja
lakását is, kinek Jancsó Alberttel csak annyi öszszeköttetése volt, hogy régebben J. A. számára
egy váltón egyik kezes gyanánt szerepelt. A törvényszék ezeket azért motóztatta ki, mert „atyafiak" voltak. Hogy nem „ázsiai állapot" e ez, ítélje
meg az olvasó közönség.
Már pedig ezeknek, valamint a lapokban emlegetett m a g a m atyafi<ága is Jancsóhoz épen oly
közc-l áll, mint az első ősemberpárhoz. — Hanem
azért a Pauler barátjának elég volt téve s most
foly az ügy tovább.
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Haszonbéri hirdetés.

Olysói Gacányi Sándor.
Mariahüf Schmalzhofgasse

Nr. 14.

