
Értelmezze a városok képviselete jól a tör
vény felemiitett szakaszát, rendelje el községeinek 
miszerint írják össze és tartsák nyilván először a 
város polgári jogot nyert lakosait családonkint 
külön lapra, hogy azon az ujon szülött tagok bei-
ratassanak s az elhaltak pedig megjegyeztessenek. 
Nem hiszem, -hogy a késő nemzedék gyönyörrel 
ne lapozna ezen könyvben, kivált ha az elhalt 
ősnek, ki érdemeket szerezett a város iránt, neve 
után a hálás városi képviselet által érdemei is be
jegyeztetnek. 

Másodszor ép ily külön könyvben tartsa nyíl
ván az ideiglenesen letelepülteket, bejegyezteté-
tésükkor után tudakozva illetékességükről, elő
életükről. 

Harmadszor : tartsa nyilván a cselédeket, mun
kásokat, szigorúan büntesse a nem jelentkezőket. 
Ha ezeket teljesiti, eleget tesz a törvény idézett 
szakasza egyik követelményének; tudja a város 
kikre terjed ki a város hatósága. Hogy a vagyon 
és életbiztonság megóvásán kellő rendőri személy
zettel bírjon, erre alkalmasint nem sok figyelmez
tetés kell, hanem igenis kell arra, hogy az ily 
közegek feddhetlen előéletű, kellő vagyonnal ren 
delkező városi polgárok közül fogadtassanak fel. 
Mert ha a városi rendörök sorsain végigtekintünk, 
arcuk nem igen árulja el a józan és tisztességes 
előéletet. Már pedig csendet és rendet fentartani, az 
életre és vagyonra felügyeltetni csak is tisztessé
ges emberekkel lehet. 

Továbbá, hogy a város által felfogadott sze
mélyzet valódi rendeltetésétől el ne fogassék: szin
tén egyik kívánni való. Tisztelet a kivételeknek, 
jártamban keltembem kapáltatni kocsisképen, sok
szor láttam városi rendőröket. 

Legfontosabb állás a városi tiszti karnak a 
r e n d ő r k a p i t á n y , hivatala. Teendői oly nagy 
számra mennek, hogy azokat elősorolni nem lehet. 
Éjjellé nappala egyenlő s tevékeny munkája kiapad
hatatlan. Régen erre az állásra az erős testalkat 
és szigorú modor képesített valakit: most a korral 
haladunk és bizonyára nem ezen tulajdonokkal 
lehet erre érdemeket szerezni. Volt alkalmam ezen 
hivatallal járó teendőket megismerni és ha vala
mely állásban, ugy bizonnyal ebben a kellemes be
nyomást tevő szelid arckifejezés, mindenkivel szem 
ben egyforma udvarias eljárás bizalmat ébresztő 
modor érheti el csak azon célokat, melyekkel a 
közjó, a város nyugalma, békéje érdekét elér
nünk kell. 

Hozzáférhetetlenül igazságosnak és az embe
rek sorsában melegen résztvevőnek kell lennie. K i 
ezen állást betölti, annak nemcsak tüntető bírónak, 
de jó tanácscsal mindig kész szolgájának kell lenni 
a hozzáfordulóknak. Egy hivatását betöltő rendőr
kapitány kezében van a családok becsülete és nyu
galma, de neki azt felhasználni, avagy dobra verni 
oly bün, melyért elég magas büntetést kimérni 
nem lehet. 

Béke és nyugodtság a polgár első kötelessé
ge, de hogy ezt a polgártól megvárni lehessen, bé
két és nyugalmat kell neki szerezni, hogy munká
ját végezhesse és fáradsággal szerzett munkájának 
gyümölcseit csendben és békében élvezhesse. 

Lehet-e az emberi életben nagyobb boldog
ság, mint mikor valaki egy fáradalmas munkanap 
után nyugodt lelkiismerete mellett azon meggyőző
désben hajtja le fejét nyugalomra, hogy élete és 
vagyona megbízható közegek védelme alatt van. 

Azon város, melynek polgárai igy kormányoz
tatnak, a törvény felemiitett szakaszának eleget tett. 

—n. 

A z a r v i z 
Budapest, 1878. jan. 26 . 

A fővárost újból nagy veszedelemben izga
lomban tartotta az árviz. A Duna rohamosan kez
dett áradni, tetejét Linctöl Galacig vastag jégla
pok borították. Jelentették Esztergomból, Poszony-
ból az ár emelkedését, sőt Esztergom város egy-
része már viz alatt állott Kada Mihály alpolgár
mester megtette a szükséges intézkedéseket bel
ügyminiszteri leirat következtében, mint az árviz-
bizottmány elnöke több mérnök kíséretében ki 
ment az újonnan épitett vizafogói védgáthoz, hogy 
kettőzött munkával a védgát befejezetlen részét 
kiépíttessék s a Rákos-patak régi medre be
tömessék. 

21-én éjjel a Duna jelentékenyen emelkedett 
az alsó rakpartnak alig 3 lépcsője állott k i a víz
ből minek következtében a zsilipek elzárattak, s 
a gözszivattyuk működésbe hozattak, mellyel mai 
napig dolgoznak a rakparton. 

Minden élőkészleteknek elébe néztünk, a 
tanács rendkívüli üléseket tartott a fenyegető ár-
veszély folytán szükséges előzetes intézkedések 
végett. A bizottmány végül elhatározta, hogy az 
árvizbizottmány ülései állandósitassanak. 

A könyörület reánk tekintett megőrzött egy 
újbóli 1838, 1876-ik esetből, szerencsétlenségtől. Á 
Duna árja a főváros mellett elvesztette veszedel
mes jellegét, apadni kezdett. O-Budáról a veszély 
s z i n t é n elhárult s a l a k o s o k , kik elhagyták előre 
tűzhelyüket vissza vonultak lakaikba. 

Az idö nagyon lanyha, olvasztó, a jég tör
melékes s igy nem tarthatunk veszélytől. A fővá
ros talaja sok helyütt átmedresedett, a csatornák 
vízáramlása csak elösegité a veszély gyors el
múlását. 

• A Duna vízállása tegnap a főváros mellett 
a következő volt : 

12 órakor 5 7 2 cm. — 18 ' 1" 
1 „ 572 cm. — 1 8 ' 1" 
3 „ 5 6 6 cm. — 17' 1 1 " 
6 „ 565 cm. — 17 ' 1 0 ' ' 6 ' " 

A főváros vészbizottsága még permanentiá-
ban, de még is eltűnt az arcukról a komor aggó
dás. A főváros lakói is öröm sugárzó arccal térnek 
hazafelé a Duna rakóról. A z önkénytes mentők 
toborzása megtörtént, a mentők tegnap megkap
ták karszallagjaikat. 

A korzón tengernyi nép járt-kelt tegnap, teg
napelőtt és azelőtt. Nézték a megindult jég zajlá-
sát, nézték a boszus áradó Dunát. 

28-án a tajtékot vető hullámok az alsó ráko
d a t egészen elárasztották, az óriási jégtáblák kö
zött tutaj, épületfadarabokat, majd malom-romokat 
láttunk úszni gazdátlanul alá, A mélyenfekvő vám
őrházakból a m. kir. fináncok az irományokat ko
csi számra hordták, egy biztosabb helyre, melyen 
a néző publikum nagyon nevetett, csak őrizzen az 
ég, nehogy a mostani tarkakép, a mulatságos dol
gok szomorúra változzanak. A Duna gőzhajózási 
társulat matrózai térdig gázolva a vizben a Ferenc 
József térre hordották magasabban fekvő helyre 
ingóságaikat. 

Havadi Dózsa Gézn. 

Egy választási aktus. 
laborfalva, 1878. január 2 4 . 

Motto : átok verte meg a magyart, 
Mert az soha essze nem tart 

Akár országos, akár községi, akár társadalmi, 
akár családi életünket tekintsük : dolgaink, ügye
ink menetében mindenütt ezt az igazságot látjuk 
érvényesülni. 

Nemcsak politikus, hanem pártos nép is va
gyunk. Addig pártoskodunk, civakodunk, mig a 
vagyonból kiapadunk 

Vagy tán azért magyar a magyar, 
Mert az egyet nem akar ? 

Tudja az isten. De igaz, hogy két éles kard 
egyszerre egy hüvelyben nem fér meg. 

Ha a szomszéd azt találja mondani: „Ne le
geltessünk a vetésen, mert a jövő évi termés sinli 
azt meg." — „Már csak azért sem egyezem bele, 
mert nem én találtam ki. Csapjuk reá. Ne legyen 
a szomszédnak igaza" 

Igy megy ez minden dolgainkban. 
Hát még a választás. Az ám ! Itt tesz k i iga

zán a magyar magáért. 
Ha cseh, vagy burkus lépnék föl, akkor még 

csak meglapulnánk. De hogy a Péturam, Gáburam, 
vagy pláné a Gyurkabá magunkszőrü fia nyerjen 
valamit, azt csak nem engedhetem. 

Inkább koma, van két bankóm, 
A rézangyalát ! 

Jerünk mi igyunk egyet 
S facsarjuk ki a nyakát. 

Hej ! ha iszol, k i a vivát ? 
Gyurkát választod, vagy Pistát ? 

* * 
A közelebbi, Laborfalván megejtett községi 

képviselet és elöljáróság választásnál is ez az át
kos szokás produkáltatott. 

Elközelgetett isten kegyelméből hozzánk is 
ama nagy nap, mit (isten kérkedés nélkül vegyen) 
nagy ünnepélylyel, akarom mondani; pártoskodás-
sal szoktunk megtartani : a biróválasztás. 

Ama nagy napon tehát (a mi ellen csak any-
nyi kifogásunk van, hogy ha évenkint 366-szor 
nem is, de legalább 365-ször lehetne) mi is fölse
regeltünk nem az ur, hanem a község házába. És 
a kicsi egyetértést is (t. i . hogy mind egy szálig 
megjelentünk) elrontsuk, csaptunk olyan két pár
tot, hogy levonva a levonandókat, akár bizony az 
országházba is beillett volna. Es bizonyosan a vas
kaput döngető hős Botond Konstantinápoly falaira, 
az egész világtól elhagyatott szegény török a musz
kára mérgesebb tekintetet nem vetettek, mint a mi 
két pártunk egymásra. Vagy békéltek, vagy bé
kélnek k i ők egymással, de mi már soha I 

Megválik ! 
Itt a szolgabíró ur. Stellungba ! 
Szolgabíró : T. választó közönség I Szavakban 

eléggé k i nem fejezhető kellemes meglepetésben 
részesülök, midőn az ily szép számban megjelent 
választók komoly és higgadtságra mutató arcaikon 
végig tekintek. Igen, mert e számból közérdeklő
dést, polgári öntudatosságot, tekinteteikből pedig 
a szép egyetértés nemes ambícióját olvasom ki. 
És ez nekem igen szép garancia arra, hogy e ne
mes választó közönség, a mely eddigi hivatalosko-
dásom alatt is nemes érzületének, békés hajlamá
nak annyi jelét adta, most ís nemes ambícióval és 
szenvedély nélkül teszi magát a választó név jo
gosultságára érdemessé. 

A választás, melyet most tesznek, közös ér
dekeik emelése vagy törpitése, tekintélyök emelé
se, vagy aláásása fog lenni, a szerint, a mint he
lyes, vagy helytelen választást tesznek stb. 

Igen szépen hivatkozott az egyetértés üdvére, 
a meghasonlás átkára és kiemelte, hogy vetély-
kedni is lehet, sőt kell is, de csak nemesen és a köz
c é l e l ő m o z d í t á s á r a ; ekkor a vetélkedés e r é n y . S 
igy végzé szavait : 

Félre tehát a privát érdekekkel 1 Lelkesítse 

önöket az az érdekközösség, a melyet közérdekek
nek neveznek. Ha most és máskor ebben a szel
lemben választnak, akkor e szép kis közönség fel 
fog virulni anyagilag és szellemileg. Ezt a komoly 
figyelmeztetést kérem, vegyék tőlem ugy, mint a 
választási elnöktől, mint szolgabirájoktól és mint 
barátjuktól. 

Erre következett egy általános harsány éljen 
kiáltás és még aztán valami. Na, mi egyéb, mint 
a^választás küzdelme? gondolja az olvasó. De nem 
a biz a. A mi történt, szinte hihetetlen. Újra szem
be néztünk egymással, de már nem farkasszemné
zés volt, hanem a béke és kiengesztelődés szép 
közeledése. Lassanként a szenvedélyek lecsillapul
tak, kezdettünk összevegyülni és mire a többi for
malitások s a kandidálás megtörtént, szépen kibé
kültünk ; párt és jelöltek kezet fogtak és lett vá
lasztási küzdelem nélkül minden hely közmegegye
zésből betöltve. 

Mind ebből mi a tanulság ? 
1- ször az, hogy ámbár pártos nép vagyunk, 

de az okos szónak engedni szoktunk. 
2- szor, hogy nem a választás szabadságát kell 

korlátozni, hanem azt a tapintatos ügyességű (eb
ben a mi köztiszteletben álló szolgabiránk igazán 
nagy mester) tisztviselő által kell végrehajtatni. 

Ha mind ilyen tisztviselőink volnának, telje-
sithetnők [Kisfaludy K . parancsolatát: „A mult 
csak példa legyen most. S égve honért bizton 
nézzen előre szemünk." 

Egy polgár. 

V i d é k i é l e t . 
Hosszúfalu, 1878. január 27. 

Tekintetes szerkesztő ur ! 
Egy nálunk megtartott román bálról akarok 

néhány sort irni ugy a magyar, mint a román nép 
érdekében, illetőleg a fraternitás kedveért. 

Midőn kimondanám, hogy e nép nem remélt 
módon igen gyönyörűen képviselte magát, néhány 
szóval kénytelen vagyok megemlékezni a bál tulaj
donképi indokairól is. 

Nekem mint aféle internationális embernek 
már az is feltűnt, hogy a mulatságnak „bali^u ro-
manu" neve van, különösen feltűnt akkor, midőn 
a meghívó betűin tovább menve, meértettem, hogy 
e mulatság lehető jövedelme a román népiskolák 
könyvtára javára fog fordittatni. 

Én „fratres nostri" C 3 a k népnevelést ismerek 
s nem felekezeti, vagy épen nemzetiségi népneve 
lést s ha egy iskola könyvtára javára adatik egy 
solid mulatság, az én fogalmammal meg nem egye
zik, hogy az nemzeti jellegű legyen, nem s épen 
nem a mi viszonyainknál fogva, hol vegyesen örül
nünk s vegyesen s — hozzá teszem — türelmesen 
szenvednünk kell. 

A népnevelés elömozditása azt hiszem, a fe
lekezeti, vagy nemzeti szempontokon jóval felül áll 
s ha mar a római patrícius elmondta — k i pedig 
imádta hazáját — „ubi bene, ibi patria", higyjétek 
el testvérek, európai konstellációnk maholnap ne
künk is megmutatja, hogy önfentartási ösztönünk
nél fogva a római patríciussal kell tartanunk. 

Sine ira ed odio sit dictu, ha valaki népneve
lési érdekek előmozdítására mulatságot rendez, az 
tanulja meg, hogy ama mulatságnak soha nemzeti 
jelleget ne adjon, ne különösen akkor, midőn ama 
mulatságra nemzetiségi figyelmen kivül küld k i 
meghívókat s higyjék el a jó testvérek, nem is vol
na — a bál eredményét tekintve — semmi kifogá
som, ha még is legalább a tanitó urak, kik a mu
latságot rendezték, egy kissé consequensek s lo-
yalisok lettek volna. Ezt épen nélkülözték. 

Frates! Annyi indigena közt megérdemelte 
volna a magyar is, — ha egyébként nem, loyalitási 
szempontból, — hogy a táncrendben a világ min
den nemzetéből összeszedett darabok mellett bár 
egy magyar is legyen, mert hát a tanitó uraknak 
magyar vendégeik is voltak; ilyen eljárás mellett 
pedig aligha továbbra biztosítják részvétüköt, a 
mi természetesen nem számit a latba, de meg nem 
fogják biztosítani a fráternitást sem, a mi pedig 
szerintem közös létérdekünk. 

A mulatság anyagi hasznát nem ismerem, hi
szem, hogy jó volt, hanem ha valaki azt hiszi, hogy 
e nép még fővárosra is be ne illett volna, az csa
lódik. E nép s e mulatságnak tagjai jellemzésére 
egy szavam van : Nép virágai voltak ők s e né
pet csakugyan nem is lehet máskép jelezni, mint 
hogy mindnyájan szépek. Talány lehet e jellemzés 
azokra, kik az itteni román népet nem ismerik, de 
hát azok bizony jöjjenek ide. 

Hiszem, hogy megértik a kor intő szavát s 
zárkózott helyzetükből adandó alkalommal kibon
takoznak. 

Adja isten ! 
Dr. Szabó. 

A táplálék és táplálkozás. 
(Folytatia.) 

Egyptomban a fogoly franciák naponként 
csupán egy marok pörkölt gabonát és 12 datolyát 
kaptak; a győzőknek sem jutott több s igy vidá
mak és jókedvűek maradtak. 

A gabna, árpa, zab, lencse, köles, bab kép
viselik a mérsékelt égövet a hidegig; a melegebb 
és férró égövnek van rizs és tengerije, durra és 
maniókja s a hol ezek hiányoznak, ott van a dá . 


