
szeaeu, mc-g peui^ íitfgjuu  U1C33/.C auui .i 11C1JILU1, 
hol a cseresznyefát  könnyítette terhétől. Ma tavasz-
szerű nap — mely ugyan már nem hoz virágot, — 
holnap már csörgős szán halad a hófödte  utcán s 
a tegnapi „Qberzieher" — mondaná Barbarossa ba-
rátoin — kineveztetik hosszas szolgálatának elis-
meréseül „Überrokk„-nak, mert igy talán Inkább 
tart meleget ebben a medvének való időben. 

Hódolati küldöttségbe jött jó bosnyákaink be-
bizonyították moskovit hajlamaikat — nem mond-
va: rokonságukat — önkénytelenül azzal, hogy ilyen 
„muszka" időben határozták el magukat ilyen nagy 
útra ; de jóvá tenni rosz választásukat az időszak-
nak és időjárásnak tekintetében: őszinte törekvé-
sük tárgyát képezi, a miről tanúskodik azon kö-
rülmény, hogy midőn ő Felsége a fogadtatásnál  az 
időjárást hozta szóba, egyik uj „polgártársunk" nem 
mulasztá el reményt nyújtani ismételt láthatásunk-
hoz, talán nem egészen udvari szabály szerint ki-
nyilatkoztatván, hogy : „eljövünk mi nyáron is." 

A. fővárosban  már jóformán  kiveszőben levő 
vendégszeretet még a':kor ad manapság jelt magá-
ról, midőn azt idegen vendég iránt gyakorolhatni 
nyillik alkalom, ilyenkor mintegy kivetkezik mo-
dern önzéséből a magyar érzület s a hagyományos 
erény drágaköve egész színpompájában ragyog s 
melegítő o'.thonában az idegen o t t h o n tatálja 
magát. 

A küldöttség tagjainak többsége robusztus 
alak, nemzeti viseletük fénylik  az arany sujt'ástól 
s ha elképzeljük, hogy a nem kevésbé erőteljes, 
miveletlen bosnyák, felizgatva  a muszka emissáriu-
sok által, egyszerre fegyveresen  bukkan egy szikla 
mögül a mit sem sejtő osztrák magyar baka elé : 
hát bizony nem lenne csuda, ha ennek vérkerin-
gése normális menetétől kissé eltérne. 

Nagyon tetszik nekik Budapest, soh'se kép-
zelték volna ilyen szépnek és jónak. A jóságnak 
talán egyik tényezője ;z is, hogy annyi elfogyasz-
ható magyar borról es champagneiról még ,kunszt-
ja" sem voít jó némelyikének; hát még azok a bű-
vös színházak, a hol valóságos hetedik paradicsom-
beli hurik futkosnak  a nagy lábujok hegyén I Már 
olyan még Szerajevóban sincs I 

S aztán ha elindulnak az utcán, van ám cső-
dület utánuk ; az utca typikus alakjainak csordája 
majd leveri lábaikról s lia valamelyik üzletbe be-
térnek, — pedig sokba betérnek ám s hagynak is 
ott egv-egy pár csengő aranyat —- a kirakatok és 
ajtók hatalmas manheimi tükör üvegtáblái a tolon-
gok ostromlása folytán  komoly veszélynek vannak 
kitéve. 

Tudvalevő dolog, hogy szokatlan körülmények 
közt sok mindenféle  apró inalheure megeshetik az 
emberen s ezen nem kell szerfölött  csudálkozni, 
noha a miniszterelnöki palota díszes tegyenruháju 
kapusa meglepetésében szinte érintkezésbe tette 
magát a talaj burkolatával, midőn kezehátát egyik 
bosnyák atyafi  érintkezésbe téve sötétpiros ajká-
val, egy hatalmas csókot csattantott arra. Portás-
sága bizonyára act vélte, hogy ismét petárdarob-
banás történt. 

A különös vendégek iránt való érdekeltség 
azonban nem zárta ki, hogy a „Dani: effek"  is ha-
talmas vonzerőt ne gyakoroljanak mindenkire, a 
kit színház általában érdekelni szokott. Már pedig 
a kivétel nagyon elenyésző, minthogy a színház még 
a főváros  alsóbrétegeinek is nélkülözhetlen szükség-
letei közé emelkedett. Aztán.azok a '„Daniseffek" 
muszkák. Azok pedig mindig- érdekelnek hennün-
ket, még pedig rettenetes mérvben. A négy felvo-
násos színmüvet írták: „Newslci Péter" név alatt 
Alexander Dumas és Oorvin (orosz). S ha . még 
muszka tárgyú nem volna is,.a darab, hogy érde 
ket keltsen, arra elégséges a Dumas neve. Meséje 
valószínűtlen volna, ha tárgya orosz .pem volna, — 
igy azonban a valószínűtlenségét megS&rmHsitti. a 
szokatlan, az ismeretlen. 'V *V: 

Daniseff  grófné  egyik ..jobbágyinak léányíit 
kitűnően s egész grófiasan  mint családtagot nevel-
teti fel.  A szép leány a grófnénak  felolvas'önöjSí 
A fiatal  Daniseff  gróf  számára, a ki épen egyik 
testGrezre<Jliez készül próbaévre, anyja-'már kisze-
melt egy hercegnőt, de ez elindulása, e.lött'kpö-
lenti, hogy szereti a felolvasónőt.  A büszke grótnő 
a fiatal  gróf  távollétében összeadja a kétségbeesett 
leányt kocsisával. Ez a k,ocsis lesz a darab hőse. 
A,lányt ugy őrzi, mint testvérét s érintetlenül adja 
vissza urának, a grófnak  ; maga pedig zárdába vo-
nul ,— mart csak igy lehetséges a válást kieszkö-
zölni. — Ez a mese dióhéjban. A küzdelem a két 
férfi  és a fiatal  nő részéről mesterileg (yan keresz-
tülvive. Az apróbb szereplők az -orosz' \jilág-jeL 
lemző alakjai s noha a darab nem iránymü, mint 
korrajz és jellemszinmű számithat t trtós sikerre. 

A viszontlátásig! k' 'a 

Kö&inunkaügyi s z a b á l y r e n d ö l e t . 
I Fejezet. • 

A k ö z m u n k a e r ő a l a p j a . 
1. §. Háromszékmegye közmunkaereje áll kézi: 

és igásj napszámokból, illetőleg ezek megváltási 
árából. 

2. §. a) Kézi munkával tartozik a megye te-
rületén  lakó minden oly férfi,  ki önálló gazdaságot, 
üzletet folytat,  vagy külön háztartással bír, — ha 
legalább két igavonó marhával nem rendelkezik, 
b) Az önálló gazdaságot folytató  nő, ha 16 éves-

irások 2 példánya a megyei alispán utjáa a járási 
szolgabirákhoz, illetve polgármesterekhez küldet-
nek, kik az egyik példányt saját használatukra 
visszatartván, a másik példányt a községi [elöljá-
róságoknak, illetve városkapitányoknak  kiadják. 

(Vége következik.) 

Megkéset t l evé l a s z e r k e s z t ő h ö z , 
v. 

Érdemes szerkesztő ur ! 
Nem is kívántam ma mostanság levélírásba 

ereszkedni, de az asszony nagyon rám esott, hogy 
írjak azon interpellációra, melyet „Figyelő" ur a 
„Nemere" újság egyik számában hozzám intézni 
alkalmatosnak talált. Jaj lelkem szerkesztő ur, ha 
tudná mennyire megváltozott az én házi életem 
utolsó levelem óta! Most bezzeg'nem kell titkon 
Írogatnom a levelet, az asszony maga ád jó szán-
tából papirosra, meg fotogénre  pénzt, persze az 
én keresményemből. Hanem ne haragudjék a szer-
kesztő ur, hogy utolsó levelemben tett Ígéretem-
nek ura nem lehettem, mert komolyan mondom, 
annyira el voltam foglalva  azóta éjjel-nappal a 
munkával, hogy még annyi időm sem volt, hogy a 
kontósok^nevét kiirjam. 

SjSáros időben megy a mesterség nekünk is job-
bacskán, tehát mig a „Figyelő" ur által említett 
nagy sár tartott: én is a dolog után láttam. Ma 
azonban mint jó keresztyén, ón is a templomba 
mentem az asszonynyal, a Pista gyereknek pedig 
meghagytam, hogy mig "hazajövünk a mihelyt szé 
pen takarítsa ki, azután pedig a két uj csizmát, 
melyeket a héten készítettem, vigye haza, de pénz-
nélkül ott ne hagyja, mart az innepre szükségel-
tetik a pénz. 

Jaj lelkem szerkesztő ur, nem tudom ott volt-e 
a templomban, mert eleget neteztein félre  és sehol 
sem láttam, de igazán megérdemelte az elmenést. 
A tiszteletes ur, a kit mindig olyan szives lélekkel 
szerettünk, nagyszerű prédikációt mondott. Intett 
a békességre, mire csakugyan nagy szükségünk 
van, főleg  ha az én családi életemre gondolok. — 
Egészen megkönnyebbülve tértem liaza a templom-
ból, de honn annál nagyobb lstt a boszuságom. Az 
az átkozott fatcyu,  az a semmiházi jószág, — az a 
Pista gyerek, kit a szerkesztő ur már személye-
sen is ismer, áthívta a szomszédasszony Marciját s 
az almáriumból kivévén a szüvoriumot, ugy tele-
itták magukat, hogy ötig egyik sem volna képes 
elszámolni. A mihely olyan, mintha az árviz haj-
totta volna, a csizmákat pedig még esze ágában 
sem volt, hogy elvigye. El is csaptam azonnal s 
most arra kérem a szerkesztő urat, hogy szerezzen 
nekem valahonnan egy józan életű jóra való fiut. 

De szinte el is feledem,  a sok mindenféle  kö-
zött, hogy én tulajdonképen „Figyelő" urnák aka-
rok válaszolni. 

Hogy a posta átment a csíki-utcába, arról 
igenis van tudomásom, mert minden héten szoktam 
a sógorasszonynak irni Bukarestbe. A nagy sárról 
csak annyi tudattal rendelkezhetem, hogy Pista a 
mult hetekben meziuláb jővén haza a postáról, — 
kérdeztem, hogy „hát a pántófli  hol maradt?" és 
ő megszomorodott szívvel felé,  hogy: „a sárbari!" 
Adandó alkalommal majd aztán felelni  fogokfjtöb-
bet „Figyelő" urnák. 

Most pedig bevégzem soraimat, mert a boszu-
ságtól a szemem kecskézik és nem vagyok képes 
többet irni. 

Maradván a szerkesztő urnák haragos szolgája 
Kordován Pal, s. k. 

L E G Ú J A B B . 
Az osztrák pénzügyi bizottságban Schönerer 

igy kiáltott fel:  „Bárcsak tartoznánk már Németor-
szághoz." 

Pretis visszautasitá az ilynemű vágyakat 
A bizottsági javaslat a hitel megszorításra elfo-

gadtatott. 
Potocki Budapestre érkezik s az osztrák ka-

binet-alakítást ő vagy Pretis megkísérli. 
Macherson megszállta Jellabadot, az angolok 

nyomulnak előre, az orosz küldöttség visszavonult 
Kabulból. Oroszország felajánlá  közvetítését az 
emirnél, Anglia visszautasitá. 

Az angol befolyás  következtében Ktsireddin 
megbukik s helyét a török kormányban Said fog-
lalja el. 

Rumeliából és Bulgáriából százezer orosz 
hazaszállítására hajót rendeltek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az első bál városunkban, ugy látszik az 

idén a nőegyleté lesz. A nőegylet közelebb tartott 
választmányi ülésében ugyanis a többek közül el-
határozta, miszerint a f a r s a n g  e l s ő szom-
b a t j á n közvacsorával összekötött tánczvigalmat 
rendez. Ugyanezen választmányi ülés több érdekes 
határozatai közül felemiitjük  azon valóban elisme-
résre méltó intézkedését, miszerint Boszniában levő 
h á r o m s z é k i h a r e z o s a i n k családjai közül 
kettőt, névszerint Dobri Ferenc lakorfalvi  és Nagy 
Mózes lisznyói illetőségű harcfiak  családját segé-
lyezés végett magára vállalta, egyszersmind me-
gyénk főispánja  utján kérést intéz a nm. belügy-
minisztériumhoz, hogy a segélygyüjtő bizottság ál-

nei ícioseoD, ngyermeKe vagy iern cseieae van s 
ha legalább 2 igavonó marhával nem rendelkezik. ! 

3. §. A 2. szerint kézi munkakötelezettség 1 
alá eső egyének tartoznak évenként saját eszkö- ' 
zeikkel, vagy esetleg a törvényhatóság által adott : 
eszközökkel 4 napot dolgozni. 

4. §. Igás napszámmal kötelezett minden oly 
egyén, kinek legalább 2 igavonó marhája van. 

5. §. Igavonó marhának tekintetik minden 
oly kettős fogat,  mely gazdaság vagy bármely más 
î zleti célra használtatik; azonban minden egyes 
községben az illető munkakötelezettek csak 6 mar-
ha erejéig köteleztetnek közmunkaerőre. 

6. §. Minden 2 igavonő marha után annak ' 
tulajdonosa közmunkakötelezettségében évenként : 

4 napot tartozik dolgozni. 
7. §. A köz-.nunkakötelezettek csak blynemi? ' 

munkára kötelezhetők, a melyre az összeírás alkal-
mával felvétettek. 

3. §. Törvényhatósági közmunkakötelezettség : 

alól személyökre és 2 igavonó marhájukra nézve 
felmentetnek  : a) a hitfelekezetek  lelkészei ós kán-
torai, b) a városok polgármesterei, városkapitányai 
és rendőrbiztosai, c) kis községben egy, nagy köz-
ségben két elöljáróság azon tagjai, kik a munka 
vezetésével megbízatnak, d) az iskolatanitók, e) az 
állami és törvényhatóság tisztviselői és szolgái. — 
Ónként értetődik, hogy ha az elősorolt minőség-
beni megyei lakosok valamelyikének 2 igavonó 
marhánál több van, az az után járó tartozást le-
tenni kötelesek. 

9. §. Közvetlenül a személyt illető munkakö-
telezettség alól felmentetnek:  a) szerződvényes 
cselédek, erdő és mezőőrök, ha ezen kötelezettsé-
gen kivül egyébbel nem foglalkoznak,  b) a mun-
kaképtelenek 

10. §. Senki két vagy töb címen mentességre 
igénynyel nem bir. 

II fejezet. 
A k ö z m u n k a e r ő ö s s z e í r á s á r ó l . 

11. A közmunkaerő összeírását az alispán 
rendeletére a megelőző év szeptember i-ső napjáig 
a .szolgabirák, illetve polgármesterek az adóelőirási 
lajstrom sorszáma szerint hajtják végre a községi 
elöljárók, illetve városi kapitányok által. 

12. §. A községi elöljáróság a szolgabirótól 
kapott rendeletre az összes munkaerőt teljesítők 
összehívásával képviselőgyülést tart s a közmunka-
kötelesek jelenlétében az illetők feladása  szerint a 
tényleges állapotot véve alapul, készíti el. 

13. §. Azon esetben, ha az elöljáróság, illetve 
városkapitány előtt valamelyik közmunkaköteles 
fi-ladásának  helyessége iránt kétely merülne fel,  az 
ilető közmunkaerő béli állományának kiderítése vé-
gett helyből vizsgá atot eszközöl és az ehez mért 
eredményt veszi fel  az összeírásba. 

14. §, A községi gyüléáben meg nem jelent 
egyéneknek közmunkaerőbeli tartozását az előljá-
tóság saját vizsgálata alapján jegyzi be. 

15. Az összeírás helye.sségeórt az elöljáró-
ság felelős,  akár önkéntes feladás,  akár vizsgálat 
alapján ezsközöltetetf. 

16. §. Az A.) mintának jegyzéki rovatában 
mindig megjegyzendők azon esetek, melyek az elöl-
járóság vizsgálata alnpján lettek felírva. 

17. A megelőző §§-okban előirt utasítás 
szerint készített összeírás eíien az összeírástól szá-
mítva 8 nap alatt a járási szolgabíróhoz, iiletve 
polgármesterhez lehet folyamodni,  ki szükség ese-
tében a hely színére kiszállván, az összeírást vég-
zett közegeknek kihallgatása mellett végérvénye-
sen határoz. 
j; 18. Az elkészített összeírás 3 példányban a 
járási szolgabü-óhoz, illetve polgármesterhez kül-
detik be, ki azt átvizsgálja — s ha hibákat észlel 
benne, az illető elöljáróságnak kijavítás vagy ki-
egészités végett visszaadja s ugy a helyesbített, 

s valamint az elfogadott  összeiirásokat minden év 
Szeptember 30-áig az alispánhoz felterjeszti. 

19. §. Az összeirási három példányt az alispán 
a megyei számvevőséggel átvizsgáltatja s a feltűnő 
különbség vagy panaszok esetében vizsgálatot ren-

ddel el. : 
"29. §. A saját közmunkaerejöket eltitkoltak 

az eltitkolt közmunkatartozás kétszeres váltsági 
árában s esetleg a vizsgálati költségekben marasz -
talandók el. 

_21- §• A törvényhatóság közgyűlése fentartja 
magának a jogot a vizsgálatokon kivül valahány-
szor szükségét látja, felükvizsgálat  végett saját ke-
beléből ujabb bizottságot küldeni, 

22. g. Fennebbi módon megállapított közmun-
kaerő mennyiségben ujabb kiigazításoknak helye 
csak a kővetkező esetekben adatik : a) községböli 
elköltözés, b) munkaképtelenné válás, c) munka-
kxkeles marhájának bírói elárverezése, ha váltság 
alá nem volt bejelentve. 

23. §. A községböli eltávozást az elöljáróság, 
a másnemű eseteket pedig az illető munkakötele-
z'öit köteles bejelenteni. 

24. §. A megyei számvevőség az összeíráso-
kat áfcvizagái\-a,  azokból a megyei főkimutatást 
B.) mintád szerint 2 példányban állítja össze s a 
váltság alá bejelentett napszámokat a megfelelő  : 
váltságösszeg^ei az általa vezetett C.) mintakönvv-
be bejegyzi. A m :gyei fükimutatás  egyik példá- 1 
nyát a közmunkufelőirányzat  elkészítése és további ] 
használat végett a közigazgatási bizottság utján a 1 
kir. ópi«:>.:eti hiváíaffrak,  a másik példányt a me- j 
gyei alispánnak beterjeszti; a községenkénti össze-


