Szerkesztőségi iroda

Megjelenik ezen laphetenkint kétszer: "

Sepsi-Szentgyörgyön
Oiki-iitCía, Matheovics-féle
húz. hová
a lap szellemi részét illeiö
közlemények kiildend.lk-

csütörtökön és vaslrs&p.

KI.OKIZETESI FELTETEK
llelybeu házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . I fit 50 kr.

Kiadó hivatal:
jjERNSTElN
MÁRK
könyvnyomdája
hová n hirdetések e*
előfizetési pénzek
béimc-ntesen intczendök.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgnzdászati lap.
A „Hárömszéki háziipar-agylefc" hivatalos közlönye.

A hárömszéki vasút ügyében.

11.
A Főidvár-Sepsiszentgyőrgy-Be.i 01 zkí irányúak
ugyanis a főhivatása nem az. hogy csak helyi érdeket képviselő másodrendű vasút legyen és az is
maradjon : ezen vonalon a keleti vasutnak, előbb
vagy utóbb, de folytatódnia kell — mint elsőrendű
vasutnak — egész Adcsulig, hogy igy mint fialacz-, Tiupeznnd-, Örményországba stb. vezető legrövidebb vonalút képezve, világforgalmi vasút legyen. Mint ilyennél pedig az a 24 kilometer, a
mennyivel a .hegység aljai" irány hosszabb lenne. igen nagy fontossággal bir. És s t r a t é g i a i
s z e m p o n t b ól se m előnyös, ha egy vonal az
ország határszéle mellett azzal párhuzamosan vontil el. Mig ha azon irány rövidebb volna és kevesebbe kerülne, még akkor is el kellene azt ejlejii. S annyival inkább kell ezt tenni jelen esetben. midőn az tetemesen hosszabb s maga az építés is ifibb nehézségre fogna ott találni, ugy hogy
még » kilométerenkénti költségek is nagyobbak
lennének.
Epén ezen nagyon is fontos indokoknál fogva
a Sepsiszentgyőrgy-Márkoslálva-Bereczki irányt kell
elfogadni és kiépíteni, s még pedig ezen kiépítést
ugy kell eszközölni, hogy az b á r m e l y pevczb e n a in á s o d r e n d fl v o n a l b ó l — lehető
könnyen — e 1 s ő r e n ilfl v é a 1 a k i 11 a t h a ss é k át.
Hogy ez megtörténjék, Háromszéknek niiuden
áron oda kell törekedni, mert csak igy leend leheUéges az Ojtozon ár a román vasutakkal való
csatlakozás, azaz hogy Háromszék iparának, kereskedelmének Moldova megnyíljék. Én ugyanis
nem képzelem azt a lehetőséget, hogy egy másodrend ti vasul egy nemzetközi — és ily fontos —
csatlakozást közvetíthessen. De ha meg is történnék ezen, ugvszólvu lehetetlenséggel határos eset:
mint másodrendű vasút, csak bukásnak nézhetne
eló ; a világforgalom ilyen közvetítőt, midőn több
garanczíát nyújtó más irány is állana előtte, nem

A „Nemere" tározója.
Hogyan töröltük el a hirlapbélyeget.
— Humoreszk a tiz év előtti időkbíl.

n

Irta : Tóth Kálmán,
Soha ki nem állhattam ozokat a kis kétfejű
verebeket, melyek „stempeli" nevezet alatt a hirlapok hasábjairól évenkint kétszázezer forintot esi
pegettek föl.
Milcor első izben lettem képviselő, akkor még'
neím tudtam, hogy mi legyen a törvényhozó dolga :
a klubban tarokkozni, banteteken toasztoznT. a
buífetben pedig- enni sonkát, kaviárt s csipkedni
a kredusncz-Hébék illáit
Ezeket az ismereteket csak később szereztem

mtg.

.Mikor fiatalon feljöttem a házba, az a véleményem volt, hogy engemet munkára küldtek ide ;
azért küldtek, hogy vessünk, arassunk, törvényeket alkossunk s pusztítsuk el az abszolutizmus apró
hernyóit, melyek az alkotmányon, ae íntézménveken még mindég- ott harapdálóztak.
Mind afféle tollforgató ifjú, ki a ronőrp^g
előtt policziális oskolát elvégezte, a hírlap bélyegre
lorditottam figyelmemet, ezekre a kérhelhetlen őrlő
kukaezokra, melyek a lap levelein minden reggel
ott hemzsegtek.
Ezeket elmorzsolni, eltaposni, ez lesz az én
feladatom.
De a kis kukaezok a kormánynak kétszázezer
forintot jövedelmeznek évenkint, a megindult tör
vényhozás nagyobb ügyekkel foglalkozik s az én

kis bogaraimat nem veszi észre senki.

De mégis megkezdtem a munkát.
Saját magamban sem biztam ugyan eléggé,
de elsőben nem is sikert akartam elérni, csak puhatolni a tért, melyben egykor czélt érhetek. Saját
magunkkal — a baloldalon tisztában voltam. Tu
dom, hogy ezek pártérdekből is mindent megad-

fogna választani, s annyival inkább nem, mert itt
a sok ki- és berakodás (Alcsuton, Földvártt) nemcsak az áru tetemes romlását eszkftzölendné, de a
költségeket is tetemesen növelné.
És ne feledjük azt se, hogy Háromszéknek
nem Bukarest, hanem Moldova felé kell tekintetét
fordítani. Bukurest felé Brassó előnyben van fölöttünk s ott is fog mindig maradni : Moldovában
azonban — ha egyszer az út erre nyitva leend
— tökéletesen dominálható helyzetet foglalhatunk
el. De különben is az általam javasolt irányban
Bereczkhez, Kézdivásárhelyhez stb. még Bukurest
is közelebb van, még a Sepsiszentgyörgv-FöldvárBrassói irányban is, mint h/. a „hegység aljáni"
vonalban lenne. Ugyanis a mig ezen utóbbi irányban Bereczk Derestyéhez 96 kilométert tenne ki,
addig Mávkosfalva-Uzon-Btpssó á( ezen távolság
76 kilométer, tehát épen 20 klm.-rel volna kevesebb, sőt Sepsiszentgyörgy-Földvár-Brassón által is
csak 91 kilometer. tehát még itt. is 5-tel kevesebb lenne.
A dolognak egy másik oldaláról kívánok még
egy pár szót szólani: hogy a k i é p i t é s minő
ren d b e n t ö r t é n j é k.
A közönség, ugy látszik, a Derestyéből kiinduló vonalnak adja az elsőséget Hogy az én nézetemnek itt is ellenkezőnek kell lenni, az már az
elmondottakból is világos, a mennyiben & FöldvárSepsiszentgyörgy-Márkosfalva-Bereczki vonal a leglövidebb s igy a legkevesebbe kerül.
Azonban nem ez a fóindok, a miért ezen vonal első sorbani kiépítését^ óhajtóm ; a háromszék i v a s ti t l e g y e n e g é s z é k i. Az első
és főteendőuk az, hogy Háromszék élénkebb iparú
és kereskedelmü helyeit kössük össze és pedig azon
irányban, a melyben a legélénkebb forgalomra számithatunk. Ez pedig a Kézdivásárhely-Sepsiszentgyörgvi irány. Ez által az egész megye SepsiSzentgyörgy központtal összeköttetésbe hozatik.
Es ez már magában is sokkal jelentékenyebb, mint

nak az indítványozó pártbarát iránti tekintetből,
noha még kevesebbet hittek az eszme létesithetésében, mint jómagam. Pedig hit nélkül nincs erő,
erő nélkül nincs siker.
A jobboldaliak négyszer annyian voltak, mint
mi s teljesen rendelkeztek a parlament végzései
fölött.
—^Ezeket kellene körülvennem, — gondolkodni.
Nyájasan barátkoztam velők s ugy barátkozás
közben mindig előhoztam, hogy a hirlapbélyeg eltörlése nem is politikai kérdés, hanem közművelődési,
nemzetiségi tárgy s az eszmecsere egy pár meleg
barátott szerzett az én tervemnek. Különösen megnyertem a kultuszminisztérium képviselő tagjait,
a kik vagy tizenhaton voltak, mert akkor még
nem létezett inkompatibilitás; ezek közt leghatározottabb barátom Szabó Imre, a szegény iszkázi
plébános, a kit megválasztottak képviselőnek s
aztán két év múlva •— püspök lett.
Igazi jó humoru pap Szabó Imre, a tábla biró
iskolából. Anekdotizálni is szeretett, de még jobban
éne-kelni a zongora mellett, melybn Tóth Vilmos
játszott, ki szintén szép hangú clalár.
Mikor aztán Szabó Imréből püspök, Tóth Vilmosból pedig fiatalon miniszter lett, Deák Ferencz
I ezt mondta :
— No ti ketten ugyan jól énekeltek.
A bélyegügy nagyon haloványon állt s ily
viszonyok közt közelgett a bélyegtörvény tárgyalása. Elhatároztam magamban, hogy mégis előhozom, hogy e közreműködési kérdés, mely — ha
most nem is győz, - legalább kedvezőbb idők sikerére hangoltassék. A baloldali klubban fölakartam a pártot lelkesíteni, de a párt végig tárgyal
-ta a többi bélyegszakaszt s mikor a hírlap stemplire s rám került volna a sor: rátért a — tarokkra. Az én bélyegemet még csak nem is reflektálták.
Reménytelenül, de határozottan léptem másnap a házba, el lévén szánva, hogy indítványomat
megteszem, akár mi is lesz a sorsa. Némi ifjúi remegés után egész bizalom szállt meg, mert láttam,

Hirdetmények dija:
j hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij killön 30 lcr.

Nyilttér sora 15 kr.

| a mennyit a brassói irány fölmutathatna. A dolog
practicuma ugyanis az. hogy a hárömszéki ember
! búzáját, gyapjúját stb. még a vasút mellett is a
j saját maga szekerén fogja Brassóba vinni; ez neki
I kevesebbe fog kerülni. De épen ezért a brassói
vagy derestyei irány csakis távolabbi kereskedelmi
czíkkek szállítására lesz utalva. Ez pedig aligha
fogjá e vonalat rentirozhatní. — főleg ha a vonal
Bereczkben megszűnik s az ojtozi csatlakozás nem
jőne létre.
De azon kivül a földvári irány legalább S.Szentgyörgy ig — főleg a nyári hónapokban —
élénk személyszállító vonal is lenne az elöpataki.
málnási, tusnádi stb. fürdőkre jövő egyének sokasága által. Már pedig ez is nagy fontosságú nemzetgazdasági tényező. Iíarlsbad, Marienbad, Fianzensbad stb roppant összegekéi, vesznek be a
moldva-oláhországi s hazánkbeli egyénektől, csupán csakis azért, inert azon fürdőkhöz kényelmesen eljuthatni. A mi megneveztem fürdőink pedig
a „hegység aljai* vasút által absolute semmit sem
nyernének. De különben is Háromszék fó'érdeke az.
hogy egyfelől Budapesttel , másfelől Moldovával
köttessék a legrövidebb uton össze. Amarra nyithat. nyers terményeinek, búzájának, lovának, szarvasmarhájának stbuek piaezot s ipari és kereskedelmi szükségletét is onnan nyeri. Mindezeknél pedig 20—30 kilometer távolsági különbség nagyfontosságú.
Ha a sepsi-szentgyörgyi irány ki van építve,
s e mellett szükségesnek látszandík a brassói irány
kiépítése is: akkor, de csakis akkor leend ez utóbbinak kiépítése javalva.
Ismétlem tehát.: először a Földvár-Sepsiszeutgyörgyi vonal építendő ki, s még pedig nem „a
hegység alján", hanem Márkosfalván vezetendő el.
Ezen vonal hossza 63 kilometer lenne s a hegységaljai községektől is alig fogna egy mértföldnél
vonulni el. Ily távolság pedig azon községek érdekét egy cseppet sem alteráiliatja.

Dr. Cseh Ktiroly.
hogy mindjárt első szavaimat figyelemmel és részvéttel fogadják ; elmondom röviden, hogy a nyomdák és a papir drágulása mellett már nem bírják
a lapok a terheket s a hírlapirodalom naprólnapra sorvad. Hivatkoztam ama nagy szolgálatokra. melyeket a sajtó az abszolutizmus idejében tett
s ezzel felgyújtottam a jobboldaliakat, a baloldaliaknak pedig ugy sem kellett több.
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter nem várta ezt a hatást. Azért rögtön, az én beszédem
után fölkelt s a bélyegtörlés iránt támadt hangulatot lehűteni igyekezett, de azt igérte, hogy a
kormány tanulmányozni fogja e nagyfontosságú
tárgvat s maga tesz ez irányban kezdeményező
seket. A baloldal ezzel nem elégedett meg, elvet,
sőt tényeket akart s hiába nyugodott bele Ivánka
Imre abba, hogy a kormány nyilatkozatát egyelőre vegyük tudomás, Madarász József és társai
névszerinti szavazást kértek.
Vidám zaj volt a házban, a jobboldal egyesült velünk s már-már megkezdődött a szavazás.
Az elnök föltette a kérdés, mely azt tartalmazta,
hogy a hirlapbélyeg eltörültessék. Ekkor lépett be
Deák Ferencz a házba s teljességgel nem tudta :
miről van szó. Én az öreg úrral nem beszéltem e
tárgyban soha. de hinnem kellett, hogy kedvezően fogadja az eszmét. Deák a körülte levőktől
kérdezte, hogy mire szavaznak.
Zavarosan magyarázták neki s igy nem értette. Felolvastatta tehát a javaslatot a jegyzővel
még egyszer, de a zajban elveszett az értelem s
derültség nyomta el a világosságot. Még egy felolvasást kért tehát Deák. De ekkor többen hozzá
furakodtak s olyasmit mondtak neki, hcg;y én valamennyi stemplit: a postát, a hirlapit és hirdetésit el akarom törleni.
Ez Deákra nem jól hatott. — Szavazzunk,
— mondta ő is. — Ha a belga szavazórendszer
akkor is megvan már, azt hiszem, hogy a határozati javaslat egy kedvező betű kihúzása esetén,
ha Deák nem elején szavaz, keresztül megy; mig
igy a Deák „nem"-je sokakat visszatartott.
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A v é cl t ö r v é n y j a v a s l a t megszavazá- I Közös pénzügyminisztérium 1 879.898 frt rendes,
sa még most sincs biztosítva. Az osztrák képvise- : 1050 frt. ren kívüli. Számvevőség 126,421 frt a.
lőház haUd pártja e'h.;t rozta. hogv ragaszkodik szükség főösszege tehát, rendes és rendkívüli együtt
régi álláspontjához és ciub-kérdésnek nyilvánította 108529,592 forint.
A fedezet : Mind a hárem közös minisztérium
ezt a hatáio/.atoi. A liberális clubnak eddig csak
néhány tagja szánta el magát arra, hogy pártolni • jövedelmei : 3 343-751 f".
Nettó szükséglet tehát összesen: 105.185,841
fogia a kormány javaslatát, és szintén csak néhány
tagja arra, hogy nem fog szavazni. Vagyis eddig forint.
A határvámjövedék összesen 28.792,500 frttal
oly kevés eredménye van Taafte erőfeszítéseinek,
hogy még sok szavazat hiányzik a kétharmad lévén előirányozva, levonva ebből az 1.850.000
frtnyi
kezelési költséget s 21 000,000 frtnyi fogyasztöbbséghez.
tási adó visszatérítését : tr.arad vámjövedék 5. millió
L o n d o n b ó 1 jelentik, hogy az angol kor- 942,500 frt.; ennek levonása után az ö s s z e s
mány is visszautasította a pétervári kabinet azon s z ü k s é g l e t : 99.243,341 frt.
Levonva Magyarország terhére két százalékot,
követelését, hogy együttesen lépjenek föl a hatalmak Gusinye és Plava átadása ügyében. Ugy lát- mely tesz. 1.984.806 frt 82' , krt : íenrnarad 97tnil
szik, hogy a többi hatalmaktól sem kapott kedve- lió 258,474 frt iS kr. Ebből a magyar korona orzőbb választ az orosz kormány, mert a konstanti- szágait terhelő 30 „ : 29.177,542 (rt 25 kr.
nápolyi diplonratiai orosz ügy viselő azzal fenyegeti a portát, hogy Montenegró erőszakkal is hatal
mába fogja keriteni a két kerületet, ha nem siet
A czár elleni merényletről a legújabb muszka
a porta az átadással.
Risztics feláldozta ugyan Jovanovics pénz- lapok még a következőket irják : két egyén, kik
ügyminisztert az ingerült közvéleménynek, de az I Ismerik ama háznak vevőjét, a melyikből az akna
ipar-szabadalmi adóról most sem akar lemondani, a vonat alá ásatott, most rendőrök kíséretében bejárés igy valószínűleg ezután is tartani, sőt még- nö- ják az összes fényképészeti műtermeket, azon czélból, hogy ha esetleg valamelyikben annak vagy
vekedni fog az elégedetlenség.
Az elégedetlenséget még az is táplálja, hogy j állítólagos nejének fényképét fölismernék.
Chersonban egy fényképésznél csakugyan taaz 1876-ban ideiglenesen elrendelt censurát ínég
most is föntartja a kormány. A sajtótörvény hely- láltak egy arczképet, mely a merénylő állítólagos
nejéé
volna. A fényképész könyvében ez Supaki
reállítását most a kormány iránti hü többség is
nova Olga név alatt van leirva, a rendőrségnek
követelte a föliratban.
azonban
nem sikerült ily nevü leányt kipuhatolni.
Risztics kormányelnök csak ugy fogja föntarthaini magát, ha jobb erőkkel fogja kicserélni — Másfelől meg azt írják, hogy a moszkvai rendTuzakovics belügyminisztert és Matics igazság- őrség már a merénylők nyomában volna. 37 bérkocsis ugyanis azt valotta, hogy ők" a kérdéses
ügyminisztert.
házba többször vittek egyéneket, kikre a házelőtt
várakoztak, s kik a kivilágított, de mindig befügP é t e r v á r o n ujjá fogják szervezni a rend- gönyzött szobában minden zaj nélkül a legnagyobb
őrminiszteriumot és Suvalov grófot állítják élére. csendben idóztek. A bérkocsisok személy leirása
E minisztérium föladata lesz, hogy kiirtsa a ni- nyomán a rendőrség több egyént élfogott kikről
hilistákat.
azok azt mondják, hogy határozottan felismerték
Azon hirek közül, melyek az orosz diploma- őket. .-v kérdéses ház előbbi tulajdonosa azonban
tái közökben készülő változásról keringtek, eddig az elfogottak egyikében sem ismeri fel a vevőt.
az valósult meg, hogy Novikov berlini nagyköve- A moszkvai kormányzóságban eddig kétezer emtet konstantinápolyi nagykövetté nevezte ki a czár. ber fogatott el, köztük egy titkos tanácsos és két
tábornok. A befogottak nagyobb részét azonban
szabadon bocsátották.

A moszkvai merénylet.

A közös költség-.

A közös kormány 15 füzetre menő előterjesztéseket tett a delegációknak. Ezek elsője a közös
kormány költségvetése 1880 ra." A többieknek tartalma ez : A közös külügyminisztérium költségvetése. A közös hadügyminisztérium költségvetése.
Álló hadsereg rendes és rendkívüli szükségletei.
A hadi tengerészet szükségletei. A hadi tengerészetre megajánlandó póthitel. Az okkupáló hadsereg rendes és rendkívüli szükségletei. Az 1877-iki
hitelmaradványok elszámolása határidejének meghosszabbítása. A delegáció határozataira válaszok.
A közös pénzügyminisztérium költségvetése. A közös számszék költségvetése. Az 1877. közös zárszámadás. Az 1878-iki közös kiadások és bevétetelpk kezelési számadása.
A közös minisztériumok 1880. évi költségvetési előirányzata a következő :
Szükséglet : Külügyminisztérium 4.108,055
frt. rendes, 50,835 frt. rendkívüli. Hadügyminisztérium 97. 883,050 frt. rendes, 4.479,083 frt. rendkívüli.

De az Írástudók, poéták, a kultusminiszterium
tagjai, mind a törlés mellett nyilatkoztak s hü maradt a sajtó Kapisztránusa, Szabó Imre is És nem
volt a balpártnak még soha annyi szavazata, mint
ezúttal. Egész kis örömmámor volt a sokasodás
fölött s velem majd megfizettették azt a pezsgőmennyiséget, melyet a diadalmas indítványok, határozatok sikerhősének fizetni szokás.
Én megelégedtem a kézszorításokkal s föltettem magamban: hogyha még egyszer képviselő
leszek, a czél anyagi eszközeire is figyelmezek.
Újra megválasztottak. — Az uj választásnál
a baloldal nagyon megnőit. Gróf Andrássy azzal
vigasztalta magit, hogy a jobboldal sokat elvesz
tett az n--mb0T)p0!ntu-jából, hanem igy majd mozgékonyabb, erélyesebb iesz
Én a hogy csak lehetett, vendéglőkben, a
folyosón mindig 1 ropagand.it csiná tam a bélyeg,
eltöil snek Csak Lonyay Menyhérttel, kiver (a
„Bo!<>i.d Mi ka" r yá avságai miait), mm \o tam
ép oly j- viszonyban s kinek k zében az et ész
üg\ ek : .t, ne. .-i-t!er ta álko ni. Egy
p n;>p
E?0!.ban. »• kor a min' zter u- átjött hozzánk a
bulo.óalia Iv nka Imr ve be z lgetni, m-vis c.-ak
odamentet'. rp'-H- n'é'A n hozrá ezt a kis nter
peliáeziót:
— Mikor méltóztatik, — ígérete szerint, —
eltörülni a hirlapbélyeget ?
Mire ő beszélgetését gyorsan félbeszakítva,
fejét ingerülten h&traforditá és csak ennyit mon
dott, hogy :
— Semmikor.
Erre én azt feleltem:
— Tehát a bélyegtörlési törvényjavaslatot
rnagain fogom holnap a ház asztalára tenni.
Lónyay izgatott arczczal távozott a baloldalról, én pedig másnap benyújtottam a rövid törvényjavaslatot, melyet az ellenzék hangos éljen-

Gusinje.

Gusinje, ez a nyomorult pontja a világnak,
melyről rövid idő elCtt tudomása is alig volt másnak, mint a szakgeografusnak, — van ma az em
berek ajkán. A mivé egykor Podgoriczát tették
a montenegrói kecskepásztorok korcsmai verekedésökkel, azzá lesz most Gusinje, a török hatóság
alatt állott kis terület, melyet a berlini szerződés
Nikita népének itélt oda, melyet azonban a fegyveres erőnek sem akar átadni az albán liga.
A porta megtett mindent, hogy a népet rábírja az engedelmességre s most egy körjegyzékben elutasít magától minden vádat a bekövetkez
hetőkért, ha Montenegró fegyvereden támadja az
albánokat. Viszont Oroszország együttes fellépésre
hivja föl a hatalmakat a porta ellen
Ausztria Magyarország, mint hírlik, egy európai összeütközés lehetőségére utalva visszautasította
az együttes eljárást.

zéssel, a jobb oldal nagy rés2e pedig fejbólintá
sokkal, helyeslésekkel fogadott.
Mikor a Deákkörben tárgyalás alá került az
ügy, Lónyai a javaslatot kicsinylőleg félretette s
szóba hozni sem akarta; de Temesvár akkori képviselője meleg beszédet tartott védve az eszmét,
azt nagy. kulturai fontosságúnak mondva. Ez jól
halott s a javaslatot az osztályokhoz utasították.
Igy állván a dolgok, fő teendője volt a képviselők nagyobb köreiben is érdeket gerjeszteni
az ügy iránt. Ehez biz én egy kis „fraus piá J -t
használtam. Egy kicsi elferdített Írással írtam egy
névtelen vezérc/ikket a „Pesti Napló" számára,
f. jtegTtvén a hirlapbélyeg bénító hatását az idő
s/aki irodalomra A czikk vége körülbelül ez volt:
„B cs megelőzött bennünket abban, hogy eltörülve
a rabok bilincsreverését, széttörve a test lánczait;
előz/ük mi meg Bécset most abban, hogy össze
törjük a sz.-lh-m lánczait." A vezérczikket elküldtem a „Pesti Napló--nak s egész éjjel nem tudva
alu.ini, igazi diá-os tr- mival vártam: vájjon jő e
holrap a cz kk Biz az ott pompázott szép czicze
ró\ al másnap a lap lén. S mekkora volt a hatás!
A mire talán én nem is szumitoitam : mindenfelé
azt suttogták, hogy ezt a vezérczikket Deák Ferencz sugalmazta valakinek a tollába.
Az ügy tehát félig meg volt nyerve, A folyosókon a dologról mint készről beszéltek. Az osztályokon is simán ment át a javaslat, kivéve kettőt, mely az eltörlött hirlapbélyegért az emelendő
postabérrel, hirdetési adóval akarta kárpótolni az
államot. Megkértem a képviselőházban Tisza Kálmánt, hogy indítványozza a tárgyalás napirendretüzését, Tisza Kálmán azonban azt mondta, hogy

szólitsam inkább erre föl Nyári Pált, ki — alig
közöttem vele óhajtásomat — rögtön fölkelt s megtette az indítványt. A ház éljenzéssel fogadta.
Végre elérkezett a nagy nap. Némi trémával

És a többi nagyhatalom ? . . . A kérdés még
nyitva áll Az európai összetűzéstől ma még nem
tarthatni ; de rövid időn, mondjuk, Gusinjeből roásodik Podgoricza lehet — a keleti háború fészke.

A véderőről.
Mig a világbékéről álmadozó a hadseregek felosz látásáról ábrát.doznak, addig nálunk a védtörvény
rideg és szigorú valóságában elélik áll, s az or•zággyiilés egyik legközelebbi teendője, e törvény
hatályának meghoszabbitása lesz.
A véradó tehát az általános védkötelezettség
alapján meg fog szavaztatni ezentúl is, mint eddig,
mert alig hisszük, hogy a törvényhozás a törvénv
érdemébe fog bocsátkozni, hanem en bloc meg
fogja hosszabbítani.
Pedig nagyon elkelne, ha a törvényt gondosan átnézve, mindazon kibúvó ajtókat gondosan
elreteszelnék, melyeken át mások rovására, s az
általános védkötelezettség daczára még- mindég
sikerül egyeseknek a bornyutól menekülni.
A védtörvény ugyanis tekintettel van bizonyos testi fogyatkozásra, melyek örve alatt a pénzes darázs át-át tör a katonakötelezettség hálójára,
mig a szegény légy mindég benn akad.
Kinek szűk a melle, a ki ludtalpu, vagy
kinek egyéb apró-csöprü bajai, vannak, melyek
a védtörvényt kiegészítő utasításban sorra mind el
sorolvák, az mind nem megy katonának, pedig
azt látjuk, hogy a polgári életben oda se néz a
fáradalmaknak.
Igaz, hogy szük mellű egyén nem lesz soha
képe? bornyut czipelni, sem a ludtalpu hosszan
gyalogolni, de azért a szekerészeinél, az irodákban,
a méntelepeknél, a kórházaknál és minden más
munkánál hasznát vehetik, nem kevésbé a várszolgálatnál is.
Ha az efféle egyének részére a hadi szolgálat
keretében kijelölnék a kellő szolgálati kört s ez
által a szolgálatképesség követelményétjmegfelelően módosítanák, megkönnyitenék a véd kötelezettséget azzal, hogy a szolgálati időt! lejebb
szállíthatnák s igy a mit a réven vesztenének azt
százezerek előnyére — pedig ezek <"rdeke az államra
nézve nem lehet közönyös — megnyernék a vámon, a mi legnagyobb nyereségül volna tekinthető.
; beáskálhatnák azon sok és tekervényes egérutakat,
I melyek segélyével ezren és ezren kibújnak a ka| tonai szolgálat alól.
Tudja azt mindenki, kinek az ujonezozás
i körül éles tekintete van
F.zzel nemcsak azt a rideg és embertelen feli fogásL nem védjük, hogy vitessék el hát katonának
az is, kit hadi szolgálat bármiiy formában testi
i hibája miatt — rövid időn ugy is tönkre tenne ; a
mellett sem szállunk sikra, hogy az, kinek a töri vényes felmentési ok. úgyis vékonyra szőtt szálába
kell kapaszkodnia, ezen vékony kedvezménytől is
elüttessék, hanem azt követeljük, hogy az állam
szállítsa le a szolgálati idő tartamát a legszélső
határig, könnyítse meg a menyire lehető, a tör
vényben pedig legyen provisio arra nézve, hogy
az általános védkötelezettség elvének mindenki
irányában érvény szereztessék, szóval, hogy a katonai szolgálat terhe egyenlően oszoljék meg.

K. E.

G fejemben pompásan elkészített beszédemmel siettem a házba, hol ép Eötvös József felelt igen
hosszason Mileticsnek valami „szerb" hazafias interpellátiójára. Ez igénybe vette az ülés nagy részét.
A bélyegvitában, mely ezután következett, a még
akkor igen fiatal ember Széli Kálmán volt az elő
adó. Előttem ő szólt, mégpedig meglehetős hosz
szasan s eléggé próbára téve a ház türelmét. Mikor aztán rám jött a sor, ennyit beszélhettem csak :
„Tisztelt képviselőház!" Zajos „elfogadjuk" és_éljen kiáltások hangzottak ; Somsich Pál, az elnök,
aggodalmasan nézett az órára s jelekkel könyörgött nekem, hogy áljak el a szótól, mirp aztán én
nagy szomorú szívvel leültem.
Megvolt tehát a győzelem, de én még is búsan ballagtam ki a folyósóra, hol Ghyczy Kálmán
sietett gratulálni. Én e kétsoros verssel feleltem
neki :
eA>t a s'.emplit, azt a stemplit nem bánom,
llanem szép kész orácziim bizony isten sajnálom*

Este Frohnernél nagy bankét volt, képviselők,
Ir^k vidám résztvevésével. Persze csak ugy hullámzott a sok toaszt s nem volt köztünk egy is, a
ki nem áldomásoiott volna. Mikos a poharak és
szivek már igen megteltenek, a czigányok tüies
nótái mellett a tisztelt képviselő urak nagy része
csárdásra pöndörödött. Még Tisza Kálmán is kiállt
a terem közepére s olyan kaczkiás-kevélyen járta
a kállai kettőst, hogy őröm volt nézni.
Tiz év mult el, sok történt azóta.
A többi közt az is, hogy az a jó magyar
tánezos, a ki akkor nemzeti zene mellett olyan
szépen rakta a kevély kállai kettőst, most a gutgesinnt bécsi dreischrittet csoszogja, német melódia szerint.
(A „Függetlenség" után )

Pávai Vajna Elek jelentése.

tetni, tapasztalva, hogy naponta száll alább képessége iparosainak, ez országrész hazafias érzelmű
hü fiainak megérdemlett keresettel szolgálhatni,
háromszorosan meg fontolt, megbírált a törvények
és kényszerűség, még a nemzetgazdaság, és iparfelvirágozhatása többszörösen elősorolt indokai
alapján a kormány és képviselőháztól kéri biztosítását tulajdona használatának, és értékesithetésének kéri törvényes és biztosított jogai teljés kárpololtatását. kéri tapasztalatok utján károsoknak
bizonyult ujabb törvények méltányos reformját.
A in. kir. kormány és törvényhozó testület
tudva azt, hogy ezen országrész, sőt a magyar
bizodalom minden népei a törvény tisztelete s ennek oltalma alatt alhattak fénn annyi századokon
keresztül, hogy csak az a népéket kielégítő s hoszszas érvényben letelt biztosító törvény, mely ennek szokásai, körülményei, s minden rendű viszo
nyainak teljes esmeretéből veszi az alapot, az én
ép. mindennemű nem kétkedő hazafiak biztzs hite
szerint, méltányolni, orvosolni fogja a hazafias
őszinte és tiszteletteljesen, de egyszersmind törvényesen indokolt kérelmeket, felterjesztéseket A
földbirtokos osztály minden esetre eleget tett ország fenntartói nyo'.czszázadokon koresztál tanúsított buzgalma, és kötelezettségszerü hivatásának ;
bizalommal reá ír utat a bajokra s épen oly bizalomteljesen követeli a meglevő törvények pontos
foganatosítását, mint a mely alapos indokolással
reámutat az ujabb három törvénynek nem csak a
maga, hanem a közös jóllét, és az érdekeltek vagyoni és erkölcsi hanyatlásával indokolt mellőzhetetlen reformjára; nem egészséges államfentartási
elv, „mindegy csak adóját fizessék a földnek-' nálunk feloszlást erdményez ha a díj diplomátikus ős
három nemzet kifoszlik a fekvő birtokból.

Méltóságos főispán ur !
Az erdélyi gazdák jelen év október 2—5-én
Sepsi Sztgyörgyön tartott vándorgyűlésének okt.
5-én délután a
alatt mellékelt felirati fogalomból is kitetsző hét, a gyűlés általános helyeslésével érvényre juttatni határozott, a haza kösszükségeit és sürgősen orvoslandó bajait tárgyazó indítványaimnak a magyar kir. kormány, illetőleg a
magyar birodalmi törvényhozó testülethez juttatá
sára, az erdélyi gazdasági egylet igazgató választmánya oly feltétellel bízatván meg, hogy engemet
a szükségessé válható tárgyalásokra s mindenesetre
ez év folytán eszközlendő az illetékes helyükre
felterjesztés eszközlése módozatai megállapításában
részvételre meghívjon. Méltóztatott az erd. gr. - d.
egylet igazgató választmánya idei november lió
3-án kelt 416. számú leiratával tudtomra adni,
hogy az indítványok előleges tárgyalásaira kebeléből egy bizottságot küldvén ki, ugy a jelzett bizottsággal november 27-én kezdődő tárgyalásokra,
valamint az igazgató választmánynak deczember
1 én tartandó gyűlésére, a hol az indítványok felett a végelhatározás történik, az előadói tiszt vitele mellett megjelenésem szükségessé vált.
Ezen felhívás következtében, megfelelendő a
vándorgyülési, lefolyt életemet és munkásságomat
egyedül jutalmazható birtokos társaim és nemzetfeleink határtalan megtisztelő bizalma és kiküldetésének, n o v e m b e r 27-é n K o 1 o z^s v á r 11
megjelenve a nagyméltóságú báró Bánffy Dániel
elnöksége alatt működött bizottsággal nov. 27 én
kezdve 30-án délután is tárgyaltunk, midre minden indítványt felolvasva: a hosszas vitatkozás
után a három első inditvány többségi, a négy utol
só általános elfogadó határozatokkai lettek ellátva,
A mely tiszteletteljes jelentésemet a midőn
fogalmazván a jegyzökönyvet bizotttsági tag és szerencsém van a méltóságos főispán úrhoz mint
ezen értekezletek folyamára felkért jegyző Tompa a Sépsi-Szentgyörgyön jelen év oktober 2—5. napKároly ur.
jain fényesen és kielégitő eredménynyel megtarA három első inditvány a kiküldült bizottság tott erdélyi gazdák vándorgyűlése rendező bisotttöbbsége által csak elvileg, a részleteket szabá- ság elnökéhez megtenni, mély tisztelettel megkélyozó pontok és indokolások mellőzésével fogadta rem, a vezetése alatti nemes Háromszékmegye
tott el, azért, mert részint a kormány és törvény nagyrabecsült földbirtokossal a jelzett munkák
hozásnak ezeket illetőleg már intézkedései lenné teljesítésére nagyrészben megbizóinuk is lankadhanek, régi, a főhelyeken nem ismert (!) törvényeken tatlan hálám és tiszteletem kifejezése mellett a
végzet munkároli e jelentésemet a melléklettel
is alapulnak.
É helyes alapot nélkülöző elhatározás ellen a együtt tudtokra juttatni méltóztatni.
deczember 1 én tartandó igazgató választmányi
Melyek jelentése után mély tiszteletem és
teljes gyüélsre tartám fenn az ellátásnak, illetőleg ragaszkodásom kifejezése mellett stb.
csakis onnan történhető, a felterjesztésnek módo
M a g y a r - C s e s z t v é n , 1879. decz. 3-án.
zatát tárgyazó intézkedéseknek elhatározását, benyújtván ugyanakkor az általános felterjesztés érPávai Vajna Elek,
dekében szerkesztendő feliratnak indokolásul használható feliratom fennebb jelzett s ide csatolt fogalmazványát is.
A deczember t-ső napján csak délután 3 órá— A n e g y e d i k e m b e r é l e t n e k vera összehívott igazgató választmányi gyűlésen a tett véget a folyó évben a sepsi.-szentgyörgyi erszokottnál többen megjelent minden rendű, külö- dőn levő „ g ő z ' l ő * . Az életuntak alig találhatnösen a legnagyobb birtokos urak és irányadó nak kellemesebb öngyilkossági módot, mint ebben
férfiak jelenlétében és részvétével, — bár e haza a gunyhószerü odúban. A benn levő lábai néhány
földbirtokosait és iparosait egyaránt érdeklő hazai perez alatt melegedni kezdnek ; a kéjes zsibongás
közügyek előbb is tárgyalhatók lehettek volna, a testen lassan fölfelé halad s mikor a fejhez köszámos csekélyebb jelentőségű lolyó tárgyak el- zeledett, elégséges néhány lélegzés s a szénsav
látása után hét indítványomra, mint a tárgysorozat- meggyilkolja a másvilág után sovárgót. Igy törban utolsókra 0 óra tájban eljutván a sor, a leg- tént ez Boga Ferencz sepsiszentggörgyi ácscsal is
melegebb érdeklődés és szakértő, hazafias nyilat- folyó hó 18-án. Az öngyilkos kinek felesége Rokozatok kíséretében a kiküldött előkészítő bizott- mániában van szerencsét próbálni, három gyermeke
ság jegyzőkönyvi határozatai minden egyes indít- I társaságában nem talált elég szórakozást, a bubáványra felolvastattak s miután, a mint fenneb ema bevett szesztől még inkább erőt vett rajta
litém, a három előbbi inditvány csak elvileg és in- !j nat
s csak a „Gőzlőben" talált rá a megelégedésre és
dokolásaink mellőzésével valának az előkészítő az
örök
bekére ; tegnap temették el
bizottság többségétől elfogadva, mindezek kéré— V é l e t l e n b a l e s e t történt tegnapsemre és visszaterjesztő bizottsági irat alapján —
előtt Künle József orsz. képviselővel. Revolveréujabb tárgyalás alá bocsáttattak.
Az ujabb tanácskozás eredménye az lett, ből ugyanis tisztítás végeit a töltényeket kiakarhogy mind a három fontos tárgyak feletti indítvá- ván szedni, a fegyver véletlenül elsült s Künle urnyok, még pedig az első Szabó Józsefnek a fes- nák jobb tenyerén ment keresztül a golyó. A seb
tett pálinkát stb. tárgyazó indítványával kapcso- ugyan nem veszélyes, de gyógyítása több időt velatosan nemcsak teljtartalmulag elfogadtattak, ha- end igénybe.
— A helybeli
tanintézeteknél
nem felhagyásával az előkészítő bizottság fentebb jelz.ett határozatának, a m. kir. belügyminisztérium- ma (szombaton) adtak a karácsoni ünnepekre szünhoz intézendő felirattal, az indítványok eredetileg időt. A kis múzsák tömegesen ülnek szekérre s
az érdemleges indokolás érdekében felterjesztetni látható örömmel távoznak haza, hogy a karácsoni
angyalokkal közelebbi találkozásuk lehessen. A
határoztattak.
A négy utóbbi inditvány felett az előkészítő jövő szorgidő január 4-én veszi kezdetét.
bizottságnak november 28 án egyhangúlag hozott
— M e n t o v i c h F e r e n c z n e k Maroshatározata ellen nem lóvén -semmi észrevételem, a Vásárhely nagyhalottjának temetése decz. 17-én d.
hazafias komoly aggodalmaktól áthatott igazgató u. ment végbe. Mély és általános részvét mellett
választmányi gyűlés is azokat az előkészítő bizotts. tették sírjába. Mentovich 23 év óta él M.-Vásárhatározatok értelmében elíogadá s a tárgyak sür- helytt s szerette mindenki, a ki ismerte. —Halála
gős voltánál fogva a magyar birodalmi képviselő- előtt pár nappal vidám reménységgel telt leveleket
házhoz mindeniket külön felterjesztés mellett indo- mondott tollba s költí'i levélbe kezdett belé Arany
kolásaikkal együtt, hová előbb f-lküldetni ujolag Jánoshoz, régi kedves barátjához. Nem végezhette
elhatározá.
be. 15-én éjjel erős rohamok érték el s pár órai
A mely habár az országrészben aggodalmat szenvedés után meghalt. — Ravalatát koszorúkkal
méltán ébresztő, és orvoslást sürgősön igénylő borították el. — Tanártársai nevében Horváth Gás
igen fontos tárgyak feletti hazafias érdeklődést' > s pár, az elhunytnak elválhatatlan barátja tett koa vitatkozásokban indokolt komóly részvétet tisz- szorút („a felejthetetlen pályatársnak.") A Társalgó
teletteljesen, a sokáig várakozott uraknak megkö- Egylet nevében Ajtai Mihály, régi tanítványai neszönve, a mind kitűnő hazafiakból állott gyűlés vében — kik nagy számban állották körül a rava•'loszlott, az elnök és derék titkárra bízván a fel- talt — Vas Tamás szolótt meghatottan. Tettek
terjesztések sürgős eszközlését.
még koszorút: Jakab Ödön (hálából : tanítójának) a
Ezek tények, Etdély hazafias tettében gazdag, tanítói kar ; Imreh Sándor (a ref. lötanoda nyomés munkásságában fáradhatatlan földbirtokossága dája nevében:) a ref. főtan oda ifjúság is az önkép-

KÜLÖNFÉLÉK.

I kör s a főiskolai kar énekelt. — Majd megindult
a menet, hogy megállapodjék a ref. főtanoda előtt,
; hol a tanuló ifjúság nevében Bodolla Gábor mon| dott búcsúszót. Innen a temetőbe, hol a sir feleti
j Pap István szólott azon nagy szeretetről, melylyel
szerették s azzal a betölthetlen -űrről, melyet ha: gyott maga után. Tanítványai tervezett tánczvigalmukat elhalasztották a gyász miatt, mely az egész
j collegiumé. Kalapjukra fátyolt kötöttek, maguk
közt gyűlést indítottak meg s az elhunyt nevére
! idáig egy
150 frtnyi alapítványt tettek az önk.
i kör javára, melynek Mentovich volt vezétője lelke.
t N e c r o l o g . Gidófalvi Gidófalvy Lajos
| mint férj, valamint az elhunyt édes anyja, Kun
| Ágnes, másodszor férjesült Könczei Elekné férjé | vei, az elhunyt testverei: Könczei Ivelemen gyerj mekeivel, Könczei Emília férjével Könczei Aibertj tel s gyermekeikkel, kiválóan Zsuzsa leányukkal,
! kit nt néhai felnevelvén, örökbe fogadott, és a férj
| részén levő számos rokonok mély fájdalommal tu| datják a forrón szeretett jó nő,'szerető gyermek,
I önfeláldozó nővér, nevelő édes anya és rokon, már
néhai B o d ó J u l i á n n á Gidófalvi G i d ó f a l v y
L a j o s n é f. hó 17-én éjjel két órakor élete 49ik évében, boldog házasságának 27 évében vizkórban hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldoguitnak hűlt tetemei folyó lió 19én d. u. 2 órakor Karatnán az anyai házból egy
rövid ima után fognak a családi sírboltba örök
nyugalomra elhelyeztetni. Áldás, béke poraira
Karatna, 1871). decz. 17.
K o s s u t h I. a j o s nagy hazánkfia, mint
sajnálattal értesülünk, ismét gyengélkedik s a hét
végén Nizzába megy pár hécre üdülést keresni.
— A z á r v i z . N a g y-E 11 v e d r ő l arról
tudósítják a P. N.-t hogy a Maros ott még most
is garázdllkodia. Nagy pusztításokat vitt végbe
eddig Diód, Tövis és Benedek községek határiaban, hol a vetéseket mind elöntötte.
K o 1 o z s v á r több utczáját vasárnap és hétfőn elönté a Szamos. Ezt a hirt hozzák a tegnapi
kolozsvári lapok. As áradás a Sz -Feszesnél történt a jégduzzadás következnménye. A vészbizottság a katasztrópha alatt megalakult s megtette
a legkiterjedtebb intézkedéseket, különösen a Hidelvén mely viz alatt van. Simon polgármesrer
több táviratot intézett Tisza Kálmánhoz, melyekben a városi törvényhatóság mintegy 60 katonából álló műszaki csapatot s a jégrobbantásra 200 —
300 kilogramm dynamitot kért. Tisza mindent
megtett és meleg hangon fölhívta a polgármestert, hogy a menyiben bármire lenne a központból szükség, ezizánt távirati jelentést tegyen.
— P á l y á z a t postamesteri állomásra. Hannán (Besztercze-Naszódmegve) tiszti szerződés és
100 frt. készpénzbiztositék letétele mellett. — Évi
járandóság : 250 frt. fizetés és 40 frt. irodai általány A kérvények három hét alatt a nagyszebeni
magyar királyi postaigazgatósághoz intézendők.
Nagy-Szeben, 1879. deczember 14 én. — A m. kir.
postaigazgató. F o 1 1 é r t.
—- G y i l k o s s á g g a l p á r o s u l t p o s t a r a b l á s . E hó 4-én a Mohácsról Báttaszékre indított szekérpostát, D.-Szekcső és Furkó között kirabolták ; a postakocsist pedig agyonütötték. A
posta két Eszékről érkezett pénzes zsákot tartalmazott 1264 frttal. A tettesek a legcsekélyebb bűnjelt sem hagytak hátra, mindent tovaszállitottak.
A szegény kocsis igen régi szolga volt már. Németh szegszárdi szolgabíró, alapos gyanúból, többeket befogatott, de a vizsgálat eddig positiv eredményre még nem vezetett.
— K é t u j a b b m e r é n y l e t hírét hozzák
az orosz lapok Muszkaországból. Midőn Dolgorukotí herczeg főparancsnok e hó o ón kocsizást tartott Szentpéterváron, kocsija közvetlen közelében
az Obukoff-ltidnál robbanás történt. A herczeg
kocsija sértetlen maradt, azonban egy Tarasott
nevü paraszt súlyosan megsebesült, Midőn a helyet megvizsgálták, rájöttek, hogy az egész Ilid
dynamit töltényekkel van megrakva. Másik nie
rénylet az uj Sándorhidnál történt, ugyancsak dynamit által. A robbanás lyukat szakított a hidon
és több. embert súlyosan megsebesített, ügy látszik,
egész Szentpétervár alá van aknázva s nem hiába
kiált fel a remegő czár : „Vége Oroszországnak !-'
— ,,M a g y a r p a e d a g o g i a i
SZÍ 1111 e ; l czim alatt R i l l József jövő 1880. januártól
kezdve tanügyi havi közlönyt ad ki. Minden fűzet
egy kartársai körében tisztelt jeles tanftmb'r nrezképét és életrajzát fogja hozni, hadd lássa & magyar tanítóság, hogy a becsületes törekvés a szellemi munkások respublikájában mindenkor megleli
méltatását. Prograrnmja az uj paedagogiai folyóiratnak: közreműködés arra, hogy a neveié? tényezői : u. ni. az állam, egyház, tanoda, község és
szülői ház, mindegyik a maga körében, vállvetv
muiikálkodjanak a népnevelés és ezáltal a haza
felvirágoztatásán ugy, hogy az államé legyen a
felügyelet, vezetés, irányítás és anyagi támogatás,
u nevelés többi tényezői pedig törvényes korlátokon belül feleljenek meg feladatuknak. E programm kifolyása: az egyetemes tanitógyiilés, a ha-

látván azt, hogy minden áldozatkészsége mellett ző kór felejthetetlen elnökének. A K.r/.inezi utczát zai tanegyletek tömörülése, az „Eötvös-alap ügye,

nem bírja el a kor terheit, nem képes nemzeti ös nagy néptömeg lepte el. A tanul > ifjúság hosszú
jellege szerint áldozatkészségét teljesíteni, saját é; sorban az utcza két oldalon, ben a gyászoló gyér
mások nemz'Hteit a dicsőségben öröklött hazában mekek s barátok nagy sokasága töltötte be a szoa kor kívánalmainak megfelelően istápolni nevel- bákat. Lénárt József beszélt a ravatal előtt, a Dal-

szakszerű tanfelügyelet, pontos iskoláztatás, ifjúsági és népkönyvtárak létesítése, a tanítók képezése, anyagi és társodalmi állásuk emelése, paedagogiai elvek megvitatása stb, — A „Magyar pae-

dagogiai szemle" tehát közölni fog: irinyczikke- len szót sem veszített el, s a telephont a világ leg
ket, értekezéseket, methodikai munkálatokat, tár nagyobb csodájának nevezi.
< zát, könyvismertetéseket stb. Bővebb programm
— S a j á t s á g o s p á r b a j e s e t. A. M.
KOIIIOHÓ község területén a szesz, pálinka és
h minisztérium által kiadott ,.Néptanitók lapja' - f. é. nőtlen bostoni lakos, kihívást intézett ezelőtt né22. számának 494 oldalán található. Az előfizetési hány évvel B M.-hez, ki nős s egy gyermek aty- sör árulbatási joga az 1880. évre folyó 1879.
ára 2 frt 50 kr., mely összeg legczélszerübben ja volt. Ez utóbbi visszautasította a párbajra kihí- évi deczemher hó 28-án árverezés utján haszonpostai utaiványnyal küldhető be a „Magyar pae vást azt adva okul, hogy helyzetük nem egyenlő, bérbe adatik. Kikiáltási úr 300 frt. Az árverezés
dagogiai szemle" kiadóhivatalának Budapest, Stá ellenfele nőtlen, s ő nős levén s atyja egy gyer- a község házánál fog megtartatni
czió utcza i). Ajánljuk e vállalatot olvasóink párt- meknek. Egy évvel később A. M megújította a
kihívást, kimutatván, hogy ő is nős s egy gyerfogásába
Sylvester Aladár,
- H a j t ó v a d á s z a t k o r c s o l y á n Fegy- mek atyja. B. M. ezúttal ii megtagadta megverebiró
verneken nagy hideg és olmos eső következtében kedni vele, azt mondva, hogy neki most már kettő '.1 — 2
mintegy ?<o tlrb félig megmeredt túzokot fogtak van. A következő évben A. ismét támadást inté
el. A dolog igy történt : Mult csütörtökön négy zeit. Most neki is két gyermeke volt, s B.-nek elfegyverneki fiatal sportman, a falu felett, az Ehr- i lenvetése el kell hogy enyésszen a sarjadékok
! Sz. 8535. 18-y.
lich féle birtokon áthúzódó éren felvonulva, egyik száma ez egyenlősége előtt ; de B. erre azt felelte,
alacsony dombháton, mintegy 100 darab túzokból hogy neki három gyermeke van, hogy az egyenálló csapatot pillantottak meg ; miután a madarak lőtlenség köztük még folyton fenn áll. Az utóbbi
nem repültek föl, a négy korcsolyáz bekerítette évi kihíváskor a párbajkérdésben még mind a
őket és lármás zajjal űzve egyik közeli tanya felé régi viszony áll fenn a számokkal, hét ellenében
M. azért makacsul megszorította. — A madarak az ólmos esőtől különben hat lévén felállítva ; de
Háromszékniegye miklósvári járásában lemonis átfázva, a mellükön képződött nehéz jégcsapok marad a minden évi párbajra hívás feltétele mellett. dás folytán megüresedett járásorvosi állomásnak
miatt fölszálásra képtelenek lévén, mint szelid házi
választás utján leendő betöltésére Xagy-Ajra közszárnyasok mentek üldözőik előtt, kik ügyes braség székhelyijei, évi 500 forint fizetéssel ezennel
vourral emiitett tanya udvarára be is szorították
őket. — Elfogatott 64 darab éJő állat, melynek Hivatalos árfolyamok a budapesti áru- és értéktőzs- pálvázat nyittat ik Teendőit a megye szabályrendeegyrésze leöletvén, a birtokosok közt szét osztalete é.s az 1870 évi XIV. t. cz. szabályozza.
dén 1879. deczember 17-én
tott, más része pedig elevenen Budapestre szállítPályázók felhivatnak, mikép oríostudori kétatott. Ugyan ez nap Krón Sebestyén ottani bir- M agyar aranyjáradék
9G.10
tokos által 24 darab, Puszta Sályőn Nemes István Magyar vasúti kölcsön
1 1 4 . — pesitésökről és ezen minőségben szerzett gyakorlabirtokán 30 darab, Inokán Makkay Imre birtokán
tukról szóló folyamodványaikat Háromszékniegye
Magy. kel. vasúti államkötv. I. kibocsátás . 74.25
25 darab élő túzok fogatott.
alispánjához czimezve jövő 1880. év januárhó 16Magy. kel. vasúti államkötv. II. kibocsátás . 80.25
áig nyújtsák he Megjegyeztetik, hogy ezen állo— A h a d s e r e g fölszer élés ének
Magyar kel. vasúti államkötv. 187G. évi . 77.50
nehéz kérdését, mely annyi politikusnak okozott
más előlegesen a pályázók közül a pályázati idő
Magyar
nyeremény-sorsjegy-kölcsön
.
.
1
0
7
.
—
.
már fejtörést, megoldotta egy svájczi katona azálleteltével a rendes választás megtartásáig helyettal, hogy fegyverét — zálogba tette. A zálogház- Magyar szőlődézsmaváltsági kötvény . . 88.50
tulajdonos köteles volt a fegyvert ingyen visza- Magyar földtehermentesitési kötvény . . 88.50 tesítés által be fog töltetni ideiglenesen is.
adni s azonfelül harmincz frank büntetést fizetni. Magy. földteherment. kötv. záradékkal
Sepsi Szentgyőrgyőn. 1879. deczeniber 6.
87.75
Igaz ugyan, hogy e stikli a katonának harmincz85.75
napi árisíomba került de azért, ha minden katona Temes-bánáti földtehermentesitési kötvény
Alispán helyett
87.—
követné példáját, az állam hamarosan elláthatná Temes-bánáti fóldteherm. kötv. záradékkal
magát fegyverekkel.
Erdélyi földtehermentesitési kötvény
. . 84.75
Horrátli Ltísxló.
.
—.—
— T i z e n e g y e m b e r m e g f a g y o t t . Horvát-szlavon földteherment. kötvény
2—3
főjegyző.
Felső-Sziléziában roppant hideg uralkodik. A na Osztrák járadék papírban
68.55
pókban a rybniki erdőben 11 tagból álló czigányOsztrák járadék ezüstben
. . . . . .
70.25
bandát találtak fagyva egy még nem egészen ki
80.80
aludt tűzrakás körül. Mikor rájuk akadtak, nagy Osztrák járadék aranyban
130.50
pelyhekben hullott a hó, hideg szemfedélül szol- 1800-iki államsorsjegyek
\ an szerencsém a t cz. közönségnek tudo.
gálva a szerencsétleneknek.
Osztrák-magyar bankrészvény . . . .
8 4 5 . — mására hozni, hogy itt Sepsi-Szentgyörgyön, a
— S z o k n y á s F r a D i a v o l o . Calabríá- Magyar hitelbank-részvény
264.50 Bazár-soron Fogolván Kristóf ur házában kitűnő
ba Calauzaro környékén jelenleg egy rabló banda Osztrák hitelintézet-részvény
. . . .
2 8 3 . — jó, tiszta
rémítgeti a gazdagokat, — élén egy rendkiviil
. . .'
— .—
szép 25 éves asszonynyal. E nő felesége volt egy Ezüst
5.52
zsiványnak, kit a karabinierik tusakodás közben Cs. és kir. arany
árulok, u. m :
agyon lőttek. Az asszony férje holttestére eskü- 20frankos arany (Napoleon'dor)
. . .
9.31
Valódi Riezling és Sztrámin borok
dött, hogy halálát megfogja bőszülni. S esküjét Német birodalmi márka
57.70
nagy buteliákban, egy butelia 30 kr.
meg is tartja. Tanyákat gyújt fel, házakat rabol ki,
London
(3
havi
váltókért)
116.70
u.tasokat elfog, s értük váltságdijat zsarol, marhá
Valódi Ozdi bor egy liter
. . 30 kr.
kat hajt el, szóval garázdálkodik ugy és olyan
Közönséges ó bor egy liter . . ?? kr.
Felelős szerkesztő: Málik József.
mértékben, mint azt csak Olaszországban szokták
a zsiványok, s csakis ott lehetséges. A csendőrök
Kotsis Albert,
azt állítják, hogy e szép zsiványt elfogni lehetetlen,
Kidótulajdonos : Bernsteht Márk.
mert a földmivesek egyetértenek vele, s az ő ja3—3
bormérő.
vára folyton kikémlik és eláruljak a carabinierik
mozdulatát.

Hirdetmény.

2F é^l'yré.z a t ,

va'ódi Ozdi borokat

A l o p á s m e s t e r s é g e a mai világban
annyira haladt már, hogy még gőzmozdonyokat is
lopnak. PineDi vasutvállalkozó néhány munkásának FrancziaOrszágban az a gondolata támadt,
hogy átmennek Kadezbe. Bementek tehát a laisf-p.ci pálya udvarba s kértek egy mozdonyt, s mivei nem kaptak, erővel birtc kukba vették, befűtötték s' mire az őr kijelentést tett a főnöknél,
visszatért, már el is ri bogtak. Másnap vissza jöttek, s mivel távolból észrevették, hogy legyveresen várnak rájok, ideje korán leugrottak s meg
futottak. Há mat azonban mégis kézrekeritettek.

Haszonbéri hirdetmény.

M á l n á s községében és a málnási fürdőn az
188O. évre a szesz, bor és sör árulliatási joga
Máln><s község házánál folyó 1S79. év deczeniber
hó 28 án reggeli 8 órakor nyilt árverezés utján
haszonbérbe fog adatni. Az árverezési feltételek az
irt idő alatt a községházánál megtekinthetők.
Mili&ly

— É g ő w a g g o n. A krakkó lembergi vona- 2 — 3
lon e hó 4-én egy waggonban a fűtő készülékből
vigyázatlanságból éjjel egy órakor tüz ütött k i ;
az ablakból kicsapkodtak a lángok ; mi a rohanó
vonatnak kísérteties képett adott. A vonatott csakhamar megállították és sikerült a tüzet eloltani,
Áz utasoknak sem lett komoly bajuk.
— R e g é n y e s t ö r t é n e t e t beszél el az
„Ellenőr" egy a fővárosban lakó külföldi művészről, kinek szülei budapestiek, kiket az rendesen
segélyez. A művész közelebb nősülni akart s mikor anyakönyvi kivonatáért ment, megtudta hogy
be sincs jegyezve. A szülők ekkor hevallák, hogy
a művész nem gyermekük, s hogy ismeretlen keresztyén nő adta át nekik. A fiu átölelte nevelő
szülőit s kérvényt adott be a minisztériumhoz, hogy
eddigi nevét tovább is viselhesse.
— A t e l evp h o n h a s z n á l a t a . Columbus
városában (Ohio) a congregatiunalisták templomá
bari -nemrég egy telephont alkalmaztak, mely a
hasonló eszköz birtokában levő minden hívőnek
lehetővé tette, hogy a predikácziót otthon hallgassa végig. A kisérlet minden várakozáson felül
sikerült. Telephon-tulajdonosok a legtávolabb fekvő városrészekben is tisztán hallottak mindent, a
predikátiót, az orgonát, sőt a járkálok lépteinek
zaját is. Egy ur, ki fölötte szereti a kényelmet,
fölvitte hálóköntössét, papucsait, lábát amerikaiasan fölrakta az asztal tetejére, s az egyik kezével
a szó-csövet füléhez, másikkal szivarját szájához
tartva halgatta a lelkész beszédét, melyből egyet-

And'áa,
biró.

Bernstein Márk
könyvnyomdájába és kereskedő üzletébe egy-egy flu felvétetik tanulónak. A. belépni kívánónak legalább is a II, gymn. osztályt. végzettnek kell lennie.
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Egyszersmind értesítem a t. közönséget, miszerint üzletemben lévő, karácsom és
ujé\i ajándékra alkalmas czikkok, Írószerek, Vonalzótt könyvek s egyéb diszmitvek, levélpapírok monogrammal stb.

; — « - rendkívüli leszáHitafcfe áron

újévig bezárólag eladatnak.
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