
Az emiitett veszély elől kitérendők: hagyjuk 
az eseményeket ez egyszer a hosszas helytülés 
után, tegyünk egy s tát a régi és rr.égis mindig uj 
váci-utcában. 

Az asphalt fölszáradt  s fehér  felülete  lámpa-
gyújtás után megélénkül. Nem volt az ugyan ed-
dig is elhagyott, de most veszi kezdetét az esti séta 
s ilyenkor méhrajként hemzseg ott a közönség. 

S ha szándékod a fővárost  tanulmányozni: jer 
ide. Tudomány és szélcsapás, előkelőség és arro-
gancia, nábob és dandy, a ki majd a koronakávé-
házban, elköltendő „Kandlweisz"-hoz féltucat  kiflit 
vág be, de csak egyet fizet,  pedig különben ki 
van piperézve a divathölgynél; nagynevű úrnők és 
névtelenek, kiket csak egyiknek lenéző, a másik-
nak mindenfelé  forgó  tekintetéből ismerhetsz meg, 
mert fényben  egymásnak nem engednek semmit; 
hadfiak  a rangfokozat  létráján a legfelsőtől  legal-
sóig, több sorozatban, utcaszélességben egymás 
karjába fűződve  s beszélve Boszniáról s afgán  há-
borúról ; mama és pipa a kisasszonyokkal együtt, 
— oh, Amor már nem egy szivet sebzett meg a 
váci utcában, talán nem kevesebbet, mint a far-
sangi bálokban; — hivatalnok, üzér, tanuló s a 
társadalom valamennyi osztálya képviselve van itt. 

Egy élelmes jordán nagy piros táblákkal vonta 
be az épületet s „bazár"'-jába olcsó szépségekkel, 
kik a segédeket képviselik — vagy nyolc darab-
bal — csődítik a vevőket. Üzlete előtt állandó tor-
iasz képződik a járó kelőkből ; mig a „képlicitáló" 
átellenben dacára három pár „vevö"-jének, kik ret-
tenetesen licitálják egymásra a „nagy mübecsü 
festvényeket"  s kik mellesleg mondva másfél  forint 
napidíjért cselekszik ezt s napjában legalább tizen-
kétszer az összes készletet megveszik s z í n l e g , 
— ez a „műkereskedő", mondom, teljességgel nem 
képes valakit „megcsípni", pedig emberei ugy csör-
getnek néhány hatost, mintha volna egy zsákkal. 

A pompás theaüzlet örvend kiváló vonzerő 
nek, mert a thea még nincs annyira elteijedve ná-
lunk, hogy határozott „évadja" ne volna s ez el-
érkezett. A mellékutca legelején levő „Chinai thea-
csarnok" ugyancsak fölkapott  helyiség s ott húzza 
esténként Rácz pali junior azt a székely csárdást, 
a melyik azt mondja hogy : 

„Hej I a csidmámbaa nincsen keérege, 
Megette jaz p?lacf<_érege"  stb. 

s az olyan jól esik, hogy! 
Énekhang közeledik az utcán. Egy ökölnyi 

„cipész müvész-növendék"-től ered a Mollinary ba 
kanóta hangja. Mit neki az egész publikum ! Erő-
teljes tüdővel bocsátja közre művészetét: 

„Mikor engem a főorvos  vizitált. 
Megnézett, megtapogatott, meg niegállt, 
„Ke félj  fiam  t-jó le^zel_katoai».xk,— 
Még pediglen Mollinary bakának !"" 

A kontraszt hatása az utcán végig szaladó 
nevgtés. 

Pedig — bölcs Salamon szerint — „ h i ú s á g 
m i n d e n I" 

Az a „suszterpub" alszik a legédesebben I 
— GY. — 

VIDÉKI ÉLET 
Hosszufalu,  1878. december 6. 

Tekintetes szerkesztő ur ! 
A kisdedek lánglelkü barátja, a hírneves iró: 

P. Szathmáry Károly irt egy kedves cikket ezen 
cim alatt: „Csak ha többen volnánk !" Ezen cikk 
H folyó  évi novemberhó 28 ról kelt hozzám intézett 
becses levele, édes hazánk jövő reményeinek mos-
toha sorsa és mqlt hó 30-án a kisdedé vóda-alap 
gyarapítására renchzett előadásróli beszámolás ked-
ves kötelessségének lerovása indít e sorok írására. 

P. Szathmáry Károly, országgyűlési képviselő 
és az „országos kisdedóvó-egyesület" titkára ked 
ves soraib an felette  örvend, hogy a társadalmi 
mozgalmak itt is megindultak és hoiry a mit nem-
zetiségünk s közmivelődésünk érdekében oly nagy 
fontosságúnak  tart: épen a kisdedóvó intézetek 
felállítására  fordítjuk  figyelmünket.  — Tájékozásul 
egy részletes utasítást küldött kedves sorai kísé-
retében, melyre igen-igen nagy szükségünk \ olt. 
Most már a további teendőkre nézve tisztában va-
gyunk. 

Hogy nevezett derék férfiú  mily ragaszkodás-
sal s érdekeltséggel viseltetik a szegény csángó 
nép érdekei s általában ügyünk iránt: mutatja ke-
zeim közt levő becses levele. Ezen állításomat a 
következés be fogja  bizonyítani. 

Édes hazánk különböző helyein szép haladást 
láthatni az oly intézetek létrejöttében, melyeknek 
hivatásuk a kisdedek megmentése, az anyai gon-
dok részbeni átvállalása s a kis gyermekek gon-
dozása; de ennek áldásaiban ép azok nem része 
sülnek, kik között a baj iszonyú mérvben dühöng, 
nem érzik eten áldást a falusi  nép gyermekei. 

Az országos kisdedvédő egylet' nagy mérvű 
munkálkodása, elismerésre méltó fáradhatlan  buz-
galma. A kisdednevelés körüli működése által hálára 
kötelezett le minden gondolkozó egyént. Jótékony 
segedelme s támogatása, mellett alakultak kisded: 
ovóilák, csak faluhelyek  kopárok és kietlenek e 
tekintetben. Pedig ezekre kellene igen nagy gon-
dot fordítani,  mert itt van a baj fészke,  a Veszede-
lem forása.  A falusi  nép gyermekei kiáltanak, es-
denek a megmentésért. Mit ér egy hadsereg, ha 
csak fényes  ruháju tisztje van, de n:ncs közlegény 

Solcan ostorozólag leírták már azt az eléggé 
meg nem róható lelketlenséget, hogy a magyar 
nép előtt drágább a csikó, borjú, malac, baromfi, 
mint édes gyermeke. Mig az előbbieket nagy figye-
li mmel gondozza s azokra még a költséget se kí-
méli, addig az utóbbit hagyja a maga sorsára. Míg 
az előbbiek őrzésére fogad  jó fizetésű  pásztort s 
annak kedvez s lelkére köti, hogy barmával jól 
bánjék, addig a tanítóra még gondolni se szeret. 
Gyermekét a világért se fogná  kézen, hogy mint 
szokatlan újoncot iskolába vezesse, — hanem isten 
számában indítja útnak. Vagy ha ez nagy ritkán 
meg is történik, ily szavakkal ajánlja a tanitó ol-
talmába gyermekét: „Csak üsse, tanitó uram ezt a 
gyermeket, mert biz e nagyon vásott kölyök, ott-
hon se bír már vele az anyja." 

Nemzetünk nagy többségét a földmiveléssel 
foglalkozó  nép képezvén : nemzetünk tültöbbségé-
nél tapasztalható a jelzett szomorú valóság, hogy 
a szülők nem részeltetik gyermekeiket lelkiismere-
tes gondozásban. A legalkalmasabb időt elhagyják 
suhanni s engedik, hogy élte reggelén a gyermek 
testben és lélekben elparlagiasodjék, s ebből szár-
mazik a sok erkölcstelenség, a bünkrór.ika szapo-
rodása, a gyermeki különféle  ragályos nyavalya, 
a számtalan testi elnyomorodás és az elrémítő gyer-
mekhalálozási százalék. S ezeket a keserű tapasz-
talat gyümölcseit faluhelyeken,  a földmiveléssel 
foglalkozó  nép között találjuk leginkább : hiszen 
ezeknek gyermekei fölött  nem a gondos földi  szüle 
éber vigyázata őrködik, hanem egyedül a kegye-
lem istene. 

Ezeknek komoly elgondolása indította a Négy-
falusi  nőt önképzőkört nemes feladatául  tűzni ki 
egy kisdedóvóda létesítését. Nem akarva összetett 
kézzel közönyösen szemlélni, mint nő körültünk a 
veszély s közeledik a biztos enyészet; látva, hogy 
a gyermeket fogynak,  számuk apad; óhajtva, hogy 
„többen legyünk" s a kiket ád a jó isten, azokat 
pusztulni, veszni gondatlanság és lelketlen köteles-
ségmulasztás által ne hagyjuk : folyó  évi február-
hóban rendezett jótékonyé élu előadásban a kisded-
óvódi alapját megvetette. Szép c;l. De a munka 
nehéz. Hanem addig fut  fárad,  addig gyűjtögeti 
kitartó szorgalommal a fövényszemeket,  mig jóaka-
ratú pártfogás  mellett kész lesz az épület. 

Örvendhetsz szerény kis női kör, hogy az ez 
irlnyban épen most annyira megindult társadalmi 
mozgalmak és a kisdednevelők országos egyleté-
nek választmánya által ez évi szeptemberhóban a 
t. tanfelügyelő  urakhoz, iskolaszékekhez, néptanító-
egyletekhez, a vidéki lapok t. szerkesztőihez inté-
zett lelkesítő felhívása  már munkában talált. Ör-
vendj, lelkesülj és örömed, munkakedved fokozód-
jék annak tudatában, hogy a nagyérdemű közönség 
s más jóakaratú barátok pártolásával, méltánylásá-
val találkozandsz e nemzetünkre nézve valóban igen 
fontos  intézmény kivitelét illetőleg ! 

Tettleg bebizonyitá ezt t. közönségünk mult 
hó 30-án az óvoda-alap gyarapítására r.-ndczett 
második előadás alkalmával, midőn a „Kintornás 
család" került színre. 

Az előadásbóli összes bevétel tesz 111 forint 
80 krt. Felülfizettek  : Brassói Ardel Arcles ur 2 
frtot.  Lang Márton ur t frtot.  Három brassói isme-
retlen 3 frtot.  Tatrangi lakos mészáros mester 6 
frtot.  Zajzoni ev. lelkész Papp György ur 1 frt  20 
krt. Sübek Antal ur Alsó Tömösrűl 1 frtot.  Hosszú 
faluból:  Jancsó G.ibor ur 1 frtot.  Járásorvos dr. 
Szabó Barnabás ur 56 krt. Járásbiró Herszényi 
Kálmán ur 40 krt. Hites ügyvéd Göclry János úr 
40 krt. Benedek csendőrőrvezető ur 10 krt. Fogad-
ják mind egyen-egye 1 az önképzőkör hálás köszö-
netét ! 

Az összes kiadás 35 frt  és 80 krra ment; ezt 
levonva a 111 frt  80 kr bevételből, marad tiszta 
jövedelem 76 frt.  Hozzáadva ezt a takarékpénztár-
ban levő, első előadásból bevett 70 frthoz,  a kis-
dedóvóda-alap háromegyedév alatti gyarapodása 
146 forintból  áll. 

Csakis ily tömeges jóakaratú pártfogás  siet-
teti az annyira várva várt céltérést. Az önképző-
kör lelkesü'ten s vállvetett erővel folytatandja  ez 
irányban további munkálatait. — Most közelebbről 
két értékes tárgyat fog  a kör kisorsolni az alap 
gyarapítására. A kisorsol hatást a pénzügyminiszter 
ur ő nagyméltósága volt kegyes díjmentesen en 
gedélyozni. Előre kérjük az ügy érdekben a szives 
pártfogást  é.s támogatást. Meg vagyunk győződve, 
hogy a t. közönség ezen áldásos intézmény gyá-
molitásában nem fog  kifáradni,  sőt a mint azt fel-
karolta, hovatovább jobban-jobban melegedik érte. 

Rajta azért hazádat, nemzetedet hőn szerető 
honfiú  és honleány ! Lépj a kisdedek barátai, — a 
nemzet apostolai közé I Itt a tér, hol sokat hasz-
nálhatsz hazádnak, hol leszedve az idő virágai, nem 
hervadnak el. Itt a hely, hol a legkisebb tehetség 
is dus kamatot hoz. 

„Csak ha többen volnánk !" — sóhajt fel  a 
kisdednevelés derék bajnoka, a mi pártfogónk: 
Szathmáry ur. 

Leszünk, csak kisdedóvóda által a kis cseme-
téket védjük meg a fagytól,  hidegtől s más kárté-
kony elemi csapástól. 

Munkára fel  I 
DKÁK  SÁNDOR, 

igazgató. 

— A megyei közgyűlésről mult számunkban 
adott tudósításunk kiegészítéséül megemlítjük még 
hogy a különféle  községek számadásai átvizsgál-
va helyesbítettek; azon elöljárók ellen, a kik a 
számadásokat rendes időre be nem nyújtották, a 
vizsgálatot a közgyűlés elrendelte. Császár Bálint 
indítványozta, hogy egy létesítendő megyei alap 
javára a községek és városok tisza jövedelmének 
1 ,./" a fordittassék.  Ezen indítvány elfogadtatván 
jóváhagyás végett a nagyméltóságú minisztériumhoz 
felterjesztetni  határoztatott. A megye yagy termé-
nek pártgyülésekre való átengedése egyhangú-
lag elhatároztatott. 

— Felhívás. T. Fülöp Géza, volt sepsi-szent-
györgyi ref.  lelkész bucsuestélyén a jelenlévők ál-
talános lelkeseyés közt egy létesítendő á l l a n d ó 
dalárda szervezését határozták volt meg. Ugyan 
ekkor tekintélyes összeg is gyűlt be a dalárda 
alapjára. Azóta ez ügy majdnem feledésnek  látszott 
indulni, a mennyiben mindezideig synni intézke-
dés nem történt a célba vett dalárda szervezését il-
letőleg. Hogy tehát végre valahára az ige testté 
váljék : lapunk útján is felhivatnak,  kik a már 
meglévő dalárda alaphoz adakozásaikkal hozzájárul-
tak, valamint azok is kik a létesítendő dalárdának 
pártoló, vagy működő tagjai kívánnak lenni: szí-
veskedjenek f.  hó 18 án estéli 0 órakor a Bazár 
épületben egy előleges tanácskozásra összegyűlni 

— Révay L. ref.  leik. hó 15-én tartja beköszön-
tő beszédét. Ugyanezen napon hj 1 ;lkészünk beig-
tatási ünnepélyére a Blaskó József  vendéglőjében 
díszebéd lesz egy frt  40 kros teríték mellett. 

—Köszönetit \ ilvátiitós. Brassóinegye főispánja 
a mozgósitott katonák családai segélyezésére, 425 
frt.  56 krt. és 1 és fél  frankot,  mint az illető me-
gyében gyűjtött 855 frt.  Ó2 kr. és 3 franknak  fele-
részét, küldött fel  a m. királyi belügyminisztérium 
hoz. A minisztérium köszönetét nyilvánította az 
adományozásért. 

— Hctodikl'közlemény a Boszniában megse-
besült harcosok és az elesettek családja részére be 
gyűlt kegyadományosról. Nagyságos l'otsa Flóra 
és Gizella kisasszonyok által 36 frt.  Császár Bá-
lint polgármester ur által beküldetetett mint sepsi 
szentgyörgyi Benedek János ur gyűjtése 16 forint. 
Sepsiszentgyörgy, 1878. december 14-én. P o t s a 
József,  főispán. 

— Ötöilik közlemény a szövőszékek beszer-
zésére tett adományokról. Künle Józsefné  ő nagy-
sága gyűjtő ive szerint adakoztak: Künle Józsetné 
szül. Cseh Katalin ő nagysága 3 frtot,  Kün'e Te-
réz 2 forintot,  Künle Tivadar 1 frtot.  Összesen 6 
frtot.  Sspsi-Sztgyörgy, 1878. december 14. P o t s a 
József,  főispán. 

— A s.-Sztgyörgyi gyermekkert javára 1S78 
december 20-án a tanácsház termeiben Nagy Olivia 
gyermekkertésznő táncestélyt rendez. Személy-jegy 
70 kr, családjegy 2 frt.  Felülfizetések  köszönettel, 
fogadtatnak  és hirlapilag nyugtáztatnak. Ajánljuk 
a buzgó kisasszony nemes törekvéseit a jótékony 
cél iránti tekintetből közönségünk szives pártfo-
gásába. 

— Ismét petárda. Midőn dec 7-én a nemzeti 
színházból a közönség hazatérőben volt, a hatva-
ni utca sarkán nagyobb tömegre bukkant, a mely 
egy .petárdát" bámult meg. Ezen petárda már a 
veszélyesebb fajtájú  ijesztgetö-szerhez tartozott, mert 
érc-hüvelyből állott, melynek dugaszát egy ólom-
puskagolyó képezte. A golyó „csavarmenetére" 
három lábnyi hosszú zsineggel egy nagyobb, ke-
rek dobozpapir volt erősítve, a melynek egyik 
oldalán Andrássy Gyula gróf  tojásdad, a másik ol-
dalán pedig Tissa Kálmán egyenszögü szine/.ett 
arcképei voltak láthatók. A petárda találója X. 
Ferenc orvostudor és a közegészségi tanács tagja. 
A veszedelmes jószág a főkapitányi  hivatalba lett 
beszolgáltatva. 

— Rőz a Sándor halálára vonatkozóing a kö-
vetkező részletekot irja a M. P : Az öreg betyár 
68 éves korában, öregségi vég elgyengülésben halt 
meg. Utolsó napjaiban alig lehetett ráismerni, arca 
szenvedéseit elárulta, de nem panaszkodott, sőt 
mióta csak fogházban  ül, soha legkisebb panasz 
sem volt ell .'ne. Érezve végperceit, s a felügyelőség 
is látván, hogy kevés ideje van már hátra, meg-
kérdezték tőle: nem ohajtanae papot hivatni? A 
betyár király igennel felelt.  Megjelent a fegyház 
róm. kath. lelkésze Pap János, s a haldokló meg-
gyónt megáldozott istenhez tért utolsó életharcá-
ban s meghalt. A halál konstatáltatván, .a hulla 
feje  dr. Zakhariás által levágatott a törzsről, bogy 
dr. Lenhosseknek egy korábbi óhajtása telyesittes-
sék. A híres rabló, ki egész életében csak kárára 
volt a társadalomnak, halála után koponyájáví 1 
szolgálatot fog  tenni a tudománynak. A lioltti st 
egyszerű koporsóba záratott, s a fegyház  temető-
jébe vitetett. Nagy és visszatetsző feltűnést  okozott, 
hogy valaki a vén betyár koporsójára koszorút 
tett. Mint mondják, egy Szatnosujirárt lakó sz íjjfedt 
születésű asszonyság volt a megemlékező. Rózsa 
Sándor feje  borszeszben a napokban küldetett el 
Budapestre dr. L^nhosscknek. 

— Száz esztendős nők. 110 éves, 5 hónapo: 
és 16 napos korában halt meg New-Yorban Pra-
do-Sanchoz asszony. Szülelett 1768-ban Malagában, 
Spanyolországban; volt 2.) testvére, kik  gyerme-
keivel együtt már rég elhaltak, egy leánya kivé-
telével, kinél az utóbbi időkben élt — Ugyancsak 


