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viilékre postán küldve 
Rgész évre . . 6 frt  — kr. ' 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. ' 
Negyedévre . . 1 frt  5. kr. 
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annak helyéért 6 kr. 
Célyejdij kiilttn 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és kőzgazdászati lap. 

k hár-omszékf  „Hizttpir-egyfót"  és a „sspst-szünigvőrg-yt őítfcétiffces  tüzatfcá-egylet"  hivatalos közlftnye. 
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Az eltífiaetcfi  pénzek a .Nemere" kiadó-
hivatalának P o 1 1 á k M ó r könyvnyomdájába 
Sepsi-Szentgyörgy re kiildel dök 

Előfizetőinket  sziresen kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  mivtán  felesleges  példányokat  nem rtyo-
mattathatunk. 

A - N e m o r e " kiaiióhivatii la. 

A m a b o t r á n y o á g y ü l e s u t á n . 

Lapunk mult számában röviden megemlékez-
tünk az indemnity-vita alkalmával az országházban 
felmerült  botrányról. Csanády Sándor et comp. 
valóban nem érdemlik meg, hogy tintát és papirt 
fogyasszon  az etnber rájuk és viselt dolgaikra; 
azonban minthogy ennek a páratlan botránynak 
e l v i oldalai is vannak s bizonyos tekintetben né-
mi eredményeket is vont maga után; szükséges-
nek látjuk e helyen még egyszer visszatérni arra 
s egvetmást elmondani, a rnit a szélbali okoskodás 
kifelejtett  számításából s a mi általiban az ellen 
zékne-k valószínűleg eszébe sem jutott. 

Mikor a szélbul ezt a, különben nem váratlan 
zavart kiokoskodta ; mikor eszébe jutott Csanády-
val elmondatni, hogy Tisza hatalmi érdekei legyez-
gethetése végett áruba bocsátá az ország, a nem-
7.et valamennyi jogait : ugyanakkor az ezekből szár-

A krisztkindli. 
Ilogy is mondja a „gyerek-r-ignius" ? „Eljött 

már karácson, borzas szakállával I" Ha nem is jött 
el még, már a küszöbön van : kopogtat. 

— Szabad! 
Jön a levélhordó. Izzad egy nyaláb újság terhe 

alatt. Kiválasztja szépen a számodra valót, csende-
sen leteszi eléd az íróasztalodra, aztán épen olyan 
alázatos képpel, mint a hogy jött, hátrál az ajtónak, 
„.boldog karácsoni ünnepeket" kiván s ott hagy 
téged újságaiddal, leveleiddel egy társaságban. 

Ezúttal szokatlanul nagy csomag érkezett a 
postán. Bontsuk fel  rendre őket. A nagy csomag-
nak fele  hírlap, azokra rá sem nézel, — meguntad 
röár a bosnyák-politikát, ráuntál a delegációk két-
szer-kettőjére ; minthogy elolvasnál egy országgyű-
lési tudósítást, inkább elhiszed, hogy Csanády ga-
vallér ember, hogy Verhovay a haza bölcse, hogy 
Tisza Kálmán elárulta az országot a németnek. — 
Mindent elhiszel már, csak hagvjanak egyszer ne-

békét. 
Pedig a „Pesti Napló" vezércikke nagy cice-

rós betűkkel épen az „iodemnityről" ir igen épü-
letes dolgokat. Szeretnéd elolvasni, de mégis félre 
teszed. Az „Egyetértés" pedig csábítóan kacérko-
dik veled ; az első cikkének az a címe, hogy „vér-
szagu törvények". Alig tudsz magadon uralkodni, 
liogy fel  ne szakítsd a cimszalagot s bele ne sza. 
golj te is abba a vért izzadó nyomdafestékbe.  — 
Azok a betűk hogy táncolnak előtted I Mindenik 

i ipar'cod'k jelentőségteljes állásba helyezni magát. 
Az „F" olyan, mint egy akasztófa,  ennek politikai 
értelme az, hogy nem ártana, ha valaki oda ke-
rülne. Az „O" kerek termetével jelenti a sovány 

l„0 nép"-et, de jelent egyszersmind politikai nullát 
/is (értsd a kormánypadokon). A B" kettős hasá-

mázott botrányt akarattal cs célzatosan előidéző 
párt azon gyanút kelté maga ellen, hogy egyene-
sen az alkotmányosság hitele ellen dolgozik s azt 
a nép előtt teljesen megsemmisíteni akarja Persze 
ez uraknak destructiv törekvésükben kizárólag 
a dualistikus .alkotmány képezi a célját s feledni 
méltóztatnak, hogy evei tán épen az ő függetlenségi 
törekvésük mondhatlan kárára, a föderalistikus 
vagy centralistikus elemek malmára hajtják a vizet 
Szerencse, hogy a szélsőbal nem a parlament, s 
hogy ennek többsége elég józan a szilsőbali szá-
mítás hibáját észrevenni, s a végső eredmények 
lerontását lehetlenné tenni. 

A mi már magát az indemnitási vitát illeti, — 
az a szélsőbal által provokált botrányos jelenete-
ken kivül is idegenszerű benyomást tett. Azt gon-
dolná az ember, hogy az e tárgy alapját képező 
elvek egyszerűsége minden vitát lehetetlenné tesz, 
— s mégis mind valamennyi budget-tárgyaiásnál 
ugyanazon hibás felfogást  tapasztaljuk egyeseknél 
s pártoknál is. A magát mind számánál, mind egyé-
neinél fogva  kormányképesnek hirdető egyesült 
ellenzék épugy megtagadjak költségvetés megsza-
vazását, mint a hogy azt az elveiben önmagához 
következetes szélsőbal megtagadja. A szélsőbal a 
mostani közjogi állapot megszüntetésére minden 
eszközt jónak tart, de azt hiszi e az egyesült ellen-
zék, hogy a rente szelvényeinek kifizetése  külföl-
dön, vagy pedig- a belkormányzat kö'tségeinek fe-
dezése csak az esetleg kormányon ülő néhány ál-
lamférfiunak  kötelessége e s nem e i n k á b b a 
m a g y a r á 11a m é l e t f o l y t o n o s  t e v é -
k e n y s é g é n e k e l e n g e d li e t l e n f ö l t é -
t e l e ? Még Angliában is, az alkotmányos jogok-
nak e klassikus hazájában azon alapelv uralkodó e 
kérdésben, hogy a törvény fölötte  áll ugy a koro-
na, mint a parlament előjogainak s o szerint hogy 
példával éljünk; az adó, mely mindkét háznak sza-
vazata s a korona szentesítése után törvényesitte • 
tett, nem szüntethető meg az alsóháznak egyszerű 
budget megtagadása által. Mivel pedig nálunk is 
az adótörvény addig érvényes, mig egy másik ál-
tal meg nem szüntettetik, egyszerű s józan észjárás 

szerint a költségvetés kérdését a kormánytól egé. 
szen eltekintve kell tárgyalni. Hisz nálunk az or-
szággyűlési többség elvéhez való ragaszkodás any-
nyira ki van fejlődve,  hogy a kormány bármely 
alárendelt fontosságú  kérdésnél megbuktatható s 
igy a mi ellenzékünk csakugyan lemondhatna a 
költségmegtagadás szélső eszközének használatáról, 
mely csak politikai érettségünk hírének árt a kül-
föld  előtt, — mig itthon csak azon eszköz hatályát 
koptatja, melyet a parlamentaris .fegyverkamrában 
jól megőrizve kellene fentartani. 

Az ellenzéki türközósnek különben látható s 
az ellenzéki részről bizonynyal nem ohajtott ered-
ménye is lett s a mint tudjuk, a szavazás a több-
ség részéről a kormány iránti bizalom nyilvánítás-
nak jelentetett ki s az indemnitás 74 többséggel 
szavaztatott meg. Ha e többségből leszámítjuk is 
azon 10—14 képviselőt, kik — a párton kívüliek — 
egyenesen azon kijelentéssel adták szavazatukat 
az előterjesztésre, hogy annak megszavazását nem 
kívánják a kormány iránti bizalmi szavazatnak te-
kinteni, s ha leszámítjuk a néhány horvát szavaza-
tot is, látjuk, hogy a kormánynak ujjá alakulása 
után egy fontos  kérdésben 50 főnyi  többsége van. 
E tény arra mutat, hogy mihelyt a kormány a mi-
niszterelnök programmbeszédjében említett belügyi 
reformokra  irányozza parlamenti tevékenységét, a 
pártviszonyok javulni fognak.  Ezen szavazás egy-
részről könnyíti a kormány helyzetét, ír.ás részről 
pedig arra utalja, hogy megkezdje a végleg-es jel-
legének megfelelő  s a belügyi javításokra célzó 
programmilag igért működését. Érzi mindenki, hogy , 
a keleti politika ellen viselt harc nem lehet egye-
dül az országgyűlés feladata,  sok oly munka vár 
a képviseletre, a melyek alaposan végrehajtva az 
ország anyagi bajai, fogyatkozásai  enyhítésére, 
megszüntetésére vannak hivatva. Egyedül a kor. 
mánytól függ,  hogy tddig birt többségét az or-
szággyűlésen továbbra is megtarthassa, ha tudni-
illik e reformálást  ügyes kézzel erélyesen megkezdi 
s a7. ország hasznára s a közviszonyok javítására 
irányozza törekvését. 

A M. 

val kétkulacsos politikát jelent azok számára, kik 
„párton kivül" állanak. Az „S" a kormány teker 
vényes utait jelenti; szóval nvnden betű a maga 
ilh-tékes helyén igen kihívóan csábítgat. De te férfi 
vagy-, tudsz uralkodni fellázadt  indulataidon és tel-
bontatlanul teszed le ezt is. Az „Ellenő.-" konzer-
vatív papirasán semmi ujat nem ígér, hozzá sem 
nyúlsz. A „Nemzeti Hirlap", „Hon" odaszorultak a 
„Közvélemény"  és „Kelet Népe" közé. A két tüz 
között hagyod őket égni s félredobod  a többiek-
kel együtt. 

Inkább érdekelnek téged most azok a kisebb 
levélforma  apróságok ; mert olyanokat rég nem 
láttál. Csak két krajcáros bélyeggel vannak ellátva 
s pecsételetnül érkeztek neved alatt. 

Felbontod az elsőt. „íz előfizetési  felhívás  a 
„Népszabadság•' cimü uj politikai lapra. Első szá-
ma karácson első napján jelenik meg mutatvány 
gyanánt. A kinek a haza jóléte szivén fekszik,  le-
hetetlen, hogy elő, ne fizessen  erre a lapra. Kará-
csoni ajándékul pedig" épen alkalmas időben ko-
pogtatott be hozzád. Félreteszed ; az ára 24 forint. 
Meggondolkozol még s hihetőleg praenumerálni 
fogsz. 

A második szép rózsaszínű velin papíron fi-
nom nyomással, azon kezdi, hoify  áldást kiván a 
karácsoni ünnepekre. (Ez még udvarias is.) Szende-
réti Emiiia bátorkodik ismert hazafiságodra  hivat 
kőzni s miután tudja, hogy családos ember vagy, 
mely állapotodnak elkerüihetlen postulatuma a fe-
leség : annálfogva  bizalomteljesen felkér,  hogy ked-
ves nődet a karácsoni ünnepekre „lepd meg'1 „A 
rózsa tövisei" cimü legújabb regényével. A bájos 
írónő megígéri, hogy viszonzás fejében  kitéteti ne-
vedet a „Családi Kör" szines boritékán. (Ez pedig 
nagy grácia.) Nem vagy egészen tájékozva, mit 
fogsz  tenni az Ígérkező karácsoni ajándékkal s ha-
tarozatlan mozdulattal leborítod a rózsiszinü velin 
papirost asztalodra. 

A harmadik levél ismerősödtől jön. Ugy kezdi: 
„Kedves barátom I" — s azon végzi, hogy szorult 
anyagi helyzete nem engedi meg más ünnepi aján-
dékot küldeni számodra, mint tavaly kiadott „uta-
zási tapasztalatainak" egy példányát, a mit postai 
utánvéttel e sorokkal egyidejűleg el is küldött ; — 
nem kell érte, csak 3 frt  50 kr. Különben kedves 
nődet melegen üdvözli. Te meg vagy lepetve csak 
ugyan az ajándékozás eme furfang'os  módja által s 
kezdesz zavarba jönni. Tavaly már egyszer meg 
vetted, de ha most ki nem váltod a postáról, meg-
szűnsz jó hazafi  és különösen „kedves barát" lenni-
A mi pedig igen nagy baj. Elhatározod, hogy ki. 
váltod. 

A mi ezután jön, az már némi reális fontos-
sággal is bir. „A népnevelés szent ügyében". Igen 
hosszú prédikáció, a mit nem akarsz elolvasni, csak 
a vastag" betűkön akad meg a szemed : „iskolai ta-
karékpénztárakról" szól. — Weisz Bernáth, kinek 
egyéb clolga sincs, minthogy a magyar muzsafiakat 
egy kaptára húzza a hollandusokkal, m-jg a bel-
g'ákkal: arra kér, hogy karácsoni ajándék fejében 
ossz szét az iskolában e,ry pár forintot  a t múlók 
között, hogy legyen mit tegyenek azok a takarék • 
pénztárba s hogy legyen mit kimutathasson ő sta-
tisztikai acfatok  utján év végével a takarékpénztá-
rak „üdvös eredménye" gyanánt. Lehet, hogy meg-
teszed. 

A másik ismét egy uj lap : a „Házi kincses 
bánya". Ezt ugyanazon ember szerkeszti, a ki a 
„.Hasznos Mu'attatót", a „Lányok Lapját", az „Isk 
és Népkönyvtárakat" stb., szóval ez a hatodik lap. 
a mit a nyakadra kiván sózni. Szabadkozol előle, 
de nem ér semmit, — ott van az elején megírva, 
hogy ez a lap „rég érzett hiányt pótol", hogy „köz-
kívánatra" született, hogy „páratlan a maga nemé-
ben", Nem menekülhetsz tőle. Hisz úgyis csak 111 u 
tatványszám, — karácsoni ajándékul kedveskedtek 
vele neked. 

Jelen számunk a karácsoni ünnepek miatt csütörtök helyett szerdán jelenik meg. 



* Igásságügyuúni-zteri államtitkárjelöltek gya-
nánt enilitc fel  egy fővárosi  kőnyomata lap Zádor 
és Vezekényi igazságügyministori tanácsosokat. — 
Mint a „N. H." értesül, sem Zádor, sem Vezekényi 
ur, sőt ez idő szerint még senki sincs kombináció-
ban. A z igazságügy miniszteri államtitkárság egy-
előre betöltetlenül marad, mert nincs szükség be-
töltésére. 

* A bosnyák menekültök liazatelepitése, mint 
a „Bosn. Corr." jelenti, nagyrészt be van már fe-
jezve s a menekülteknek csak kis része maradt a 
kedvezőtlen időjárás miatt osztrák-magyar terüle-
ten. A mohamedán birtokosok, mint minden oldal-
ról egybehangzóan jelentik, a menekülteket jóaka-
rólag fogadták  s hajlékot és egyéb segélyt is nyúj-
tottak nekik. 

Az osztrák pártok bomlása még mindig nem 
ért véget. Bécsi lapok jelentése szerint ismét egy 
uj párt van alakulóban. Legújabban a baloldal há-
rom tagja kijelenté, hogy kilép a klubból s kilátás 
van arra, hogy a baloldal klubjából még többen 
is ki fognak  lépni. A hajdani baloldal egy része 
tudvalevőleg az uj haladópárt klubjához csatlako-
zott, de az eltávozottak nagy része egyik frakció-
hoz sem tartozik. Ezen „vadak" száma igen jelen-
tékeny s néhány nap óta tárgyalásokat folytatnak 
maguk közt, melyeknek célja egy külön klub ala-
kítása. Egyelőre még nem jutottak megállapodá-
sokra. Kecsegtető kilátás a leendő parlamentáris 
minisztériumnak! 

A képviselőház folyó  december 20-án a szünet 
előtt elintézendő apróbb ügyek legombolyitásával 
foglalkozott.  Az Olaszországgal vaíó kereskedelmi 
viszonyoknak ideiglenesen rendelet utján való sza-
bályozására nézve a kormány által kért fölhatalma-
zást illetőleg az erre vonatkozólag benyújtott tör-
vényjavaslatot a ház csak az ünnepi szünet után 
tűzte ki napirendre ; vagy tehát a szükséges fel-
hatalmazást hallgatag adta meg. 

Verhovay Gyula mentelmi ügyében Komjáthy 
Béla mint védő ügyvéd — terjedelmes és ügyvédi 
szépségekben nem szűkölködő plaidoynét mondott, 
csak az a kár, hogy illetéktelen fórum  előtt, mert 
a ház a kérdéses bűnügyben való Ítéletre a biró-
ságot tartotta illetékesnek és ennek folytán  Ver-
hovay mentelmi jogának felfüggesztésével  az eljá-
rásnak izabad folyást  engedett. 

A miniszterelnök felelt  még négy különböző 
interpellációra. 

Az angol-ovo3z viszonyo'-. növekedő feszültsége, 
a leplezetlen bizalmatlanság, melyet az angol ka-
binet Oroszországgal szemben tanúsít, eléggé bi-
zonyítja, mi lett az eredménye ama „békés misz-
szió"-nak, melylyel Suvalow gróf  minapában be-
járta az európai udvarokat. Ugy a "törökországi, 
mint a középázsiai események mindig ujabban meg-
hazudtolják a szentpétervári nyilatkozatokat, me-
lyek még mindig sűrűn érkeznek. I.egujabban a 
hivatalos „Ag. Russe" ismét alaptalanoknak nyilvá-
nítja ugy a Középázsiára, mint a Törökországra vo-
natkozó híreket s kijelenti, hogy Oroszország arra 
törekszik, miszerint Ázsiában a régi megállapodá-
sok lépjenek ismét érvénybe, a mi pedig Kelet 
Rumeliát illeti, a közös megszállás, melynek terve 
fölmerült,  „Európát inkább érdekli mint Törökor-
szágot". — E loyális szemforgatással  szemben Lon-
donból jelentik, hogy a kormánynak a parlament 
elé terjesztett okmányokon kivül még számos ok-
mány van birtokában, melyek azonban oly sújtó 
vádakat tartalmaznak, — hogy közrebocsátásuktól 
egyelőre tartózkodnak, mert ha egyszer ez okmá-
nyok átadatnak a nyilvánosságnak, a béke Anglia 

Következnek  számtalan üdvözlő levelek kisé" 
retében uj meg uj irodalmi vállalatokról és sok 
minden egyébről szóló felhívások.  Egyik verseit 
adja ki s hozzád gyüjtőivet küld. Te szeretnéd el-
küldeni a pokolba. — A másik „több oldalról jött 
felszólítás  után" önéletrajzát adja ki saját arcképé-
vel; meglepett vele léged is. A harmadik telesírja 
a füledet  a haza bubánatával s vigasztalásul egy 
festményét  küldi meg neked a „régi jó időkből" 
csupán 5 forint  potom árért. A negyedik vicclapot 
igér, az ötödik naptárt, a hatodik bajuszpedrőt, a 
hetedik szecskavágót, a nyolcadik uj népszínművet, 
a kilencedik Török József  „nincs többé kopasz fe-
jét" és igy tovább, mig végre csakugyan kezded 
megsokalni a krisztkindliket s hozzáfanyalodol  az 
eldobott politikához, előveszed a „Pesti Naplót" s 
keresztülrágod minden betűjét, olvasod a vérszagu 
cikket s megtanulod belőle, hogy a hazát eladták, 
elárusiták. E felett  andalgó bánatba merülsz, fejed 
ég a „Kelet Népe" keserű igazságaitól s komor 
felegek  vonulnak homlokodon át. 

E közben délfelé  jár az idő. Még egyszer ko-
pogtatmik. Még- egyszer kiszólasz : 

— Szabad I 

Egy csinos nőcgyleti tag lép be hozzád. Meg 
vagy lepetve, fejed  még telve van a krisztkindlik-
kel s zavarodban majdnem azt kérded tölte, hogy 
nagysád is krisztkindlit hozott ? Pedig ha megkér-
deznéd, nem járnál messzire a tárgytól. Ez nem h o-
z o 11, hanem k é r . Karácsonfát  állit a nőegylet 
a szegény gyermekek számára s ez a nő esengve 
kér egy kis könyöradományt tőled is. 

és Oroszország közt fenn  nem tartható. A kabinet 
tizenhárom tagja számára ez okmányok külön ki-
nyomattak s főleg  a bennök foglalt  adatoknak tu-
lajdonithatják, hogy a londoni kabinet Oroszország 
ajánlkozását, miszerint kész közvetíteni a békét An-
glia és Afganisztán  között — mereven visszauta-
sította. 

Az uj olasz kormány névsora megjelent. Az uj 
kabinet egybeállítása épen nem mondható szeren-
csésnek, tagjai majdnem kizárólag a Depretis-frak-
cióból valók s az a körülmény, hogy Depretis az 
elnökségen kivül a belügyi és külügyi tárcákat is 
átvette, eléggé mutatja az uj kormány ideiglem s 
jellegét. Ilirlik, hogy Depretis, ha Crispit meg nem 
nyerheti, Correntit igyekszik majd megnyerni bel 
ügyminiszternek s ez némileg erősbitené is, mert 
Correnti magával hozná a centrum-párt támogatá-
sát. Magliani, Coppino és Majorana Calatabiano 
mind tagjai voltak a régibb Depretis-kabinetnek s 
befolyásuk  ma sem nagyobb, mint akkor volt. 

Spanyolországban újból lábrakapott a köztár-
sasági mozgalomtól való félelem  s első sorban a 
Franciaország elleni bizalmatlansággal nyilvánul. 
A francia-spanyol  határon a spanyolok újból élet-
beléptették az útlevél-kényszert, mire a francia  ha-
tóságok hisonló intézkedésekkel feleltek.  — A két 
kormány közt is kissé feszült  a viszony s Madrid-
ban különösen neheztelnek nemcsak a miatt, hogy 
a francia  kormány republikánus érzelmű követet 
küld a spanyol udvarhoz, hanem mert a spanyol 
köztársasági vezérférfiak,  főleg  Castelar, tüntető 
fogadtatásban  részesülnek Párisban. 

Az afgán  harctérről Londonból jelentik: Nagy 
számú brit csapatok szerveztetnek a nyughatatlan 
hegyi törzsek megfenyitése  céljából az afgán-indiai 
határon. 

Roberts tábornok hadosztálya elhagyta Ali 
Khelt és Kurrum várba ment vissza. Csak Gordon 
ezredes maradt vissza, állása meg van erősítve 20 
őrház által. A ghilzaikkal szerződés köttetett, mely-
nél fogva  ezek kötelezték magukat a suttangardani 
útnak biztossága felett  őrködni. — Ezen szerződéi 
biztosítására a gliilzaik kezeseket állítottak. Azon-
ban a mangálok még mindig ellenségesen lépnek 
fel.  Mult hétfőn  mintegy 400—500 mangal megtá-
madta az egy gurka század által kisért él«lmi szál-
lítmányt a szaperi szorosban öt angol mértföld-
nyire Kurrajálitól. A gurkák igen vitézül védték 
ugyan magukat, de mivel a mangálok elzárták ut-
jokat és a kíséretre minden oldalról lődöztek, a 
gurkák helyzete igen válságos volt. Ekkor azonban 
Roberts tábornok még ideje korán egy fél  zászló-
alj hegyi skótot és két század utászt küldött se-
gítségükre. A mangálok ezután futni  k.:zdettek és 
szétszóródtak. Az angolok részéről a szállítmány 
parancsnoka Goad halálosan és a kiséret parancs-
noka Povell súlyosan sebesült meg. Ezeken kivül 
még í gurka, 1 hegyi skót elesett és 11 gurka és 
egy indiai utász megsebesült. 

Browne tábornok pesaweri hadoszlopáról je-
lentik, hogy Appleyard Tytler és Mac Pherson 
dandáraival folytonos  érintkezésben áll és hogy 
előrenyomulását akadálytalanul folytatja.  Az egész-
ségi állapot a csapatoknál jó. 

Szorojevoból jelentik, hogy a porta egyetértés-
ben Ausztria-Magyarországgal egy zászlóalj bosz-
niai nizamot, kik eddig Gallipoliban voltak helyőr-
ségen, elbocsátott a török katonai kötelékből. A 
nizamok Novibazáron át már Szerajevoba érkez-
tek. A katonák negyven havi zsoldhátrálékukból 
csak két havi zsoldot kaptak kaimekben. 

Szerajevoban segélyegylet alakult a hazatele. 

Helyzeted válságos s te a legfásultabb  ke-
délylyel sem tudsz ily szépen kérő szavaknak el-
utasító választ adni. A nöegyleti tag megköszöni 
szépen adományodat s gyöngén bókolva kisuhan 
a szobából. 

Pillanatra elfeleded,  hogy családos ember vagy 
s merengve nézel a távozó után. 

Este még {egy krisztkindlis jelenetnek tanuja 
vagy. Csakhogy ebben m r szívesen osztozol te is. 
A terebélyes fenyőág  szobád közepén apró viasz-
gyertyákkal  bűvösen ki van világítva. A zöldágak 
apró csecsebecséktől meghajolnak. Egy egész nadi 
szerelvény pompázik rajta a kis Loránd számára, 
a ki ragyogó arccal ugrálja körül a csillogó fe-
nyőfát.  Majd felfedezési  útnak indul. Itt egy dobot, 
ott egy kocsit, lovat, egész hadsereg katonát talál 
fel  kis vitézed. Ugy eltudsz gyönyörködni te is 
benne. Aztán egy nő simul oda oldaladhoz s ket-
ten érzitek át azt az örömet, a mi az édes apa és 
édes anya osztályrésze csak. Egyszerre azt veszed 
észre, hogy hor ályosodik a ragyogó csillár, a tár-
gyak összefutnak  előtted : telegyült a szemed köny-
nyekkel, az édes apa örömkönnyeivel. 

Az a kis fiu,  a kinek megmondták, hogy ott 
ezt a sok krisztkindlit az angyal hozta, most oda-
szalad hozzád s azt kérdi tőled, szereted-e az an-
gyalokat? 

Te öledbe veszed a mosolygó gyermeket, meg-
csókolod csattanó piros arcácskáját s azt feleled  rá: 

— Nagyon szeretem ! 
Barbarossa. 

pitett 150.000 bosnyák menekült számára ' és felhi-
vást intézett minden felekezetű  lakossághoz adako-
zások végett. 

London, dec. 20 Bombayi táviratok szerint az 
ottani török konzul H u s s z e i n effendi  azt a hirt 
kapta a szultánnak Kabulban időző küldöttjétől, 
hogy Sir Ali kész tisztességes béke elérhetése vé-
gett a porta közbenjárását kérni. E küldött tehát 
a legközelebbi napokban valószínűleg Lahoreba 
indul. 

Az alkirály Afganistánból  érkező kedvező hí-
rek folytán  a januárra tervezett durbari fejedelem-
gyűlést későbbre- halasztja. 

Fővárosi levél. 
Budapest, 1878. december 18. 

(A Ilii — Vísir és karácson — Budapest és a Duui. — Itou-
atyáink.J 

Elvész minden zörej az óriási hótömegben. 
Fut, rohan az áram, de 11 esz nélkül, mintha meg-
némult volna a lények sokasága l'élöles hólepel 
nyelt el ma reggel mindenkit, a ki kénytelen volt 
ajtaján kimozdulni. A lóvonatu vasút vágánya érin-
tetlenül pihent a hó alatt, mig délutánra sikerült 
azt kiásni; a ritkán járó kocsikat azonban a né-
gyes fogatok  is csak nagy megerőltetéssel mozdít-
ják tovább Aztán ezer meg ezer lapát, ásó és ka-
paró egyesitett működésbe hozatván, lassanként 
megtisztult a trottoire, melyet most embermagas 
ságu hórakások választanak el a kocsiuttól. Pom-
pás alkalom bújósdit játszani az iskolából hazatérő 
gy er mekeknek. 

A szibériai fehérségből  tarkán csiilog-villog 
elé a kirakatok tárlata. A verseny folytán  valóban 
beillik nagy része mütárlatnak, egyesítve levén ott 
minden, a mi ragyogó, Ízléses és célszerű az ipar 
valamennyi ágában produkáltatott Megtalálunk 
mindent, a mi vágyat kelthet, hiúságot kielégíthet, 
sőt ennél is többet. 

A karácsoni vásár e'més kiaknázására irányult 
törekvés a találékonyság bámulatos jeleit tünteti 
elé azon, részint hasznos, de főképen  a luxusnak 
hódoló cikkekben, a melyeknekvtulajdonképi  mífé-
leségét még ezután kell kiismerni. Biliárd-dákónak 
nézed például azt a buzogányt, — a végén kisül, 
hogy az szivarszipka, tőr, csibukszár, halászeszköz, 
lovaglókorbács, távcső, sétabot és esernyő egy sze-
mélyben. Az igaz, hogy egyképen sem ér semmit, 
de azért megveszik, mert ilyen „noch nie dagewe-
sen". Hasonló meglepetések lépten-nyomon kínál-
koznak. 

A vásártérek fiatal  erdőkként tárulnak eléd ; 
a dunapart hasonlít a téli fenyves  sétányához ; a 
kisebb-nagvobb karácsonfák  körül óriás halmazai 
a színes papirláncoknak, aranyos és nem aranyos 
diónak s más szükséges kellékeknek, melyekkel 
az angyal a fát  kiékesiteni eimulaszthatatlan köte-
lességének tartja. 

A vásárlók zaján áthat a zajló Dunának egy-
liangu moraja, melyből néha kihallszik a jégtáblá-
kon tovautazó egy-egy varjúnak kiáltása: kár kár! 
Bizonyosan azért károg, mert eszébe jutott, hogy 
milyen hatalmas erdő lehetett volna abból a sok 
fiatal  növésből. I fallgass  madár I hiszen keserves 
tapasztalásból tudhatod, hogy egyszer van egy 
esztendőben karácson. Ilyenkor hívatlan vendég-
ként ott lábatlankodol a majorság között az udva-
ron s mohón kapdosod el a kukoricaszemeket. De 
mit tudsz te arról, mint dobog az apró népség pici 
szive, midőn a szomszédszobiból egyszerre megszó-
lal a csengettyühang, jeléül annak, hogy „megjött 
az angyal." Nem láttad te soha, mint tárulnak fel 
erre az ajtók; a nagy asztal közepén hogy ragyog 
az ezergyertyás karácsonfa  tündéries fényben,  még 
sokkal szebben, mint a milyenről a kis fiu  és kis 
leány már hetek óta álmodott. Aztán azt sem tu-
dod te csúnya madár, hogy azok a jó szülők épen 
ugy örülnek, mint maguk a gyermekek ; az angyal 
róluk sem feledkezett  meg. 

Ünnepe a szeretetnek légy üdvözölve! 
Már maga a sors ugy rendelte, hogy e vilá-

gon semmi öröm ne legyen teljes. Ennek a szép 
Budapestnek is megvan a maga állandó réme, — 
mely soha sem engedi, hogy teljesen ment legyen 
az aggodalmaktól s ez a rém leginkább fenyeget 
télen. Az ép oly szép, mint hatalmas Dunáról van 
szó. Minden évben óriási költséget okoz a bőszült 
folyam  elleni óvintézkedés a végleges biztonság re-
ménye nélkül. Ily körülmények közt szakértők és 
laikusok élőit nem csekély érdekkel birt Horváth 
Ignácnak, a műegyetem jeles tanárának akadémiai 
székfoglalója,  amelyben a Dunának évek óta foly-
tatott tanulmányozását, ennek eredményeit adta 
elé. A tudós tanárnak tizenhatezer forintjába  ke-
rült ezen munkálkodása, de sikerült is olyan ada-
tokat tüntetni fel,  a melyek bizonyára egy lépéssel 
közelebb vezettek ahoz, hogy a főváros  valahára 
a Dunától rettegni megszűnjön. Kitüntette többek 
közt, hogy a meder a főváros  közt a maximum 
vízmennyiséget nem képes befogadni.  A középviz-
sebességet saját elmés szerkezetű műszerével ha-
tározta meg és 2-2 m.-nek találta. A mérési ada-
toknak csak számításba vétele csaknem 1200 órát 
vett igénybe. - Az előadást élénken megélje-
nézték. 

Tökéletesen igaz, hogy „öregtől tanul az ifjú." 
Van ennek a mondásnak a magyar nyelvben egy 
erőteljesebb alakja is, a mit azonban triviális volta 
miitt mellőztem. Honatyáinak bizonyára nc-m fog-



ják rosz néven venni, hogy épen nem érzünk ked- i 
vet utolsó időben tanúsított eljárásukat követni — ] 
noha teljességgel nem ítélhető el a pezsgő vérű f 

fiatalság  „kirúgása" akkor, midőn az érett és „jó- i 
zan" gondolkozású öregek is annyira elkapatják t 

magukat, épen nem igazolva az emiitett epitheton- t 

oklielyes voltát. Az országgyűlés utóbbi napok- > 
ban valóságos személyi harcok képét tüntette elé t 

s ugy tűnik fel,  mintha mindenképen arra igyekez- j 
tek volna a derék honatyák, hogy minél kevésbé ^ 
tegyék kellemessé egymásnak a karácsont. "De nem 
mindnyájan. Ugyanis több mint egy negyedrészük  f 

már régóta élvezi a karácsoni szünetek boldog 
napjait, másik része meg épen nem tartotta érde- • 
rnesnek, hogy még Budapestre fel  is fáradjon  sze-
mélyesen. 

Lepje meg a kis Jézuska a tisztelt szerkesztő 
urat és olvasóit sok szép „Krisztkindli"-vel!  | 
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K ö z t n u n k a ü g y i  s z a b á l y r e n d e l e t . 

(Kolytn'ás ) 

III . fejezet. 
A k ö z m u n k a v á 11 s á g r ó 1. 

25. Jogában áll minden közmunkaköteles-
nek tartozását részben vagy egészben megváltani. 

26. §. Egy kétfogatú  igás napszám váltsága 
1 forintban,  a kézi napszám 40 krajcárban állapit-
ta tik meg. 

27. ij. A ki magát megváltani akarja, az ösz-
szeirási kimutatásnak megfelelő  rovatában nevét 
sajátkezüleg, vagy ha irni nem tud, kereszt vonás 
sal jegyzi be; a váltság bejegyzésének ideje az 
összeirási munkálat elkészítésétől azoknak a szol-
gabíróhoz leendő beterjesztéséig tart. 

28. Ki a megelőző íjban kiszabott határidő 
alatt a váltság bejegyzését elmulasztotta, közmun-
katartozását természetben köteles leszolgálni. 

29. fcj.  A közmunkaváltságdijaknak felszedését 
a községi biró és jegyző, illetve körjegyző együt-
tesen, rendezett tanácsú városokban a városkapi-
tány eszközli s a befizetés  határideje minden év 
í-ső napjáig tart; ezen határidőn tul a nemfizetők 
ellen a járási szolgabíró, illetve városi polgármes-
ter által a végrehajtás az államadók behajtásához 
hasonló módozattal megindítandó s aképen foga  a-
tositandó, hogy legtovább minden óv március 15. 
napjáig az összes váltságdíjak a m-gyei pénztárba 
beszolgáltassan ak. 

30. Községi biró és jegyző, rendezett ta-
nácsú városokban a városkapitány — az összeírás 
után bármely nap kötelesek a befizetést  elfogadni 
és a mint a befizetések  20 frtra  rúgnak, a járási 
szo\gat>iróVioz, illetve v á r o s i polgármesterhez 
beszolgáltatni, ki azt a beszolgáltatás idejének fel-
jegyzésével a megyei alispánhoz a befizetők  nevei-
ről és az összegről szerkesztett 2 példány kimuta-
tással 24 óra alatt beterjeszteni. 

31. §. Az alispánhoz beterjesztett váltságösz-
szegek a megyei pénztárba a számvevőség ellen-
jegyzésével ellátott rendelettel megküldendők — s 
egyúttal a teljesített befizetések  a számvevőség ál-
tal vezetett C.) minta nyilvántartásba bejegyez-
tetnek. Azon esetben, ha a számvevőség a befize-
tési határidők pontos meg nem tartás'it észlelné, az 
alispánnak jelentést tesz. 

32. A közműnkaváltság- és költségszámadás 
a megyei pénztárnok által, a szabályszerű szám-
adási kivonatok pedig a számadás tételeinek a'ap-
ján a számvevőség által készíttetnek ki. 

IV. fejezet 
A k ö z m u n k a e l ő i r á n y z a t r ó l . 

33. Az évi közmunkaelőirányzatot a me-
gyei fökimutatásból  a kir. építészeti hivatal készíti 
el. Az előirányzatnak magában kell foglalnia  a me-
gye összes természetbeli napszámait, valamint kész-
pénz bevételeit; alakjára nézve a közlekedési mi-
nisztériumnak orre vonatkozó rendeletei szolgálnak 
zsinórmértékül. 

34. Az előirányzatba felveendők  a megyei 
közigazgatási bizottság által építésre kijelölt mű-
tárgyak költség ei, az uti személyzet szükségletei s 
más a közmunkaügy rendszeres kezeléséből folyó 
költségek. 

35. A kir. építészeti hivatal által elkészí-
tett költségelőirányzat minden év dec. 30-ig a megye 
alispánjához beterjesztendő, ki azt végleges meg-
állapítás és elfogadás  végett az őszi rendes köz-
gyűléshez terjeszti elő. 

36. §. A kir. építészeti hivatal által készített 
közmunkaelőirányzaton az állandó választmány ál-
tal netalán teendő módosítások mielőtt a közgyű-
léshez beterjesztetnének, a kir. építészeti hivatallal 
közlendők, mely az azokra teendő indokolt észre-
vételeinek kíséretében a megye alispánjához visz-
szaterjeszti s ugy az állandó választmány javasla-
ta, — valamint a kir. építészeti hivatal tervezete a 
közgyűlés előtt felolvasandó. 

V fejezet. 
37- A törvényhatóságnak közgyűlése által 

helybenhagyott költségelőirányzatot a kir. építé-
szeti hivatalnak szakértői közreműködésével a me-
gye alispánja hajtja végre. ^ 

38. §. A közmunka végrehajtásánál a műszaki 
vezetés a kir. építészeti hivatal kötelessége lévén 
e tekintetben a megye által beállított utf  személy' 
zet az építészeti hivatal alá rendeltetik. 

39- A ldig is, inig aí utiiiinica veze u'm 

iogy ez az orbai tanítótestület emlokezőtehetsóge. 
i könyv tartja emlékében a testület életeseményeit, 
;z őrzi meg s beszéli el a multat a jövőnek. 

De fájdalom  ! valamint az emlékezet sokat fe-
ed, ugy e jegyzőkönyv is sokat elfeledett  megírni, 
L mi megérdemelte volna a feljegyzést.  Itt-ott egy-
sgy érdekes jelenetet igen halványan színezett, a 
nig némely apró-cseprő mozzanatot följegyzett.  — 
ízt bizonyítom mindjárt, magával a könyvvel. 

Az orbai tanítók „Értekezlet1' cim alatt egylo-
et alakítottak még 1859-ben, tehát mindjárt hu--/, 
ive lesz. Az egylet azóta szakadatlanul működik 
is halad. 

Az egylet elnökei között legnagyobb tekintély 
iszteletes Demeter Sámuel zágoni ref.  lelkész volt 
>t, szinte hat évig. Remek elnöki megnyitóit iro-
ialmi színvonalon álló értekezéseit mindig feszült 
ígyelemmel s valódi gyönyörrel hallgatta a gyűlés. 
Értekezett a lélek mikénti fejlődéséről,  a figyelem 
ébresztésről, a valláserkölcsi oktatás mikéntjéről, 
ie szomorú dolog ! ezen irodalmi gyöngyök közül 
sgyetlen egyet sem"őrzött meg a jegyzőkönyv. 

Egyik igen nevezetes intézkedése a testület-
nek az, hogy a testület keletkezése óta elhunyt 
tagtársak életrajzát megíratni elhatározta. Többen 
meg is voitak bizva ily életleirások készítésével, 
kik megbízásukat teljesítvén, munkájokat a gyűlé-
seken felolvasták  és a testület haiározatiiag ki-
mondotta, hogy azok jegyzőkönyvbe írassanak; de 
ismét fájdalom  I azok közül csak a Szabó Cirjék 
János életrajza van beírva 1864-ben Barabás Sá-
muel jegyző által. 

Még sok van és sok nincs e könyvben, a mit 
hol gáncsolni, hol dicsérni szeretnék, — de félek, 
hogy egyfelől  a drága idő telik el, másfelől  valaki 
megneheztel, azért legyen elég ennyi arra, hogy 
felhihassam  a t. testület becses figyelmét  a jegy-
zőkönyvre.  A jegyző csak egy ember, egy fővel 
gondolkozik, egy tollal ir, az ő figyelmét  sok min-
den elfuthatja,  de arra való a jegyzőköny felolva-
sása, hogy a mit jegyző elfeledett,  vagy helytele-
nül szövegezett, azt méltóztassanak kijavitni. Mert 
a jegyzőkönyv a testület emlékezőtehetsége, — e 
könyv a testület önéletírása (autobiographiája), e 
könyv a testület történetkönyve. Ügyeljünk arra, 
hogy ez az einlékezőtehetségdegyen erős, ez az ön-
életlelrás legyen hü, ez a törtenetköny v legyen ér 
dekes és vonzó. Akkor mi is becsületes emléket 
hagyunk magunk után azok elölt, a kik a betűt 
ismerik és értik. 

Ez után elnök előterjeszti a kézdi-vásárhelyi 
tanítói kör határozati javaslatát a kultuszminiszté-
riumnak idei 26.019. szám alatt kibocsátott rende-
lete ellen, mely rendelet az 1868. évi, ináig is ha-
tályban levő X X X V I I . törvénycikk  138. §-nak el-
lenében permissive kimondja, hogy a tanítók ide-
iglenesen is választhatók, holott a hivatolt törv. c. 
azt mondja: „A tanítók élethossziglan választat-
nak." 

F. miniszteri rendelet szabad tért enged a kap-
zsi iskolaszékek üzelmeinek. A tanítónak hiában 
van jeles oklevele, kitűnő praxisa : neki az iskola-
székek szeszélye, vagy finánciális  érdeke szerint 
egy évi szolgálat után tovább kell mennie, mint a 
bolygó zsidónak, más úrhoz kell költöznie, mint az 
örökös jobbágynak. 

Iiyen az a törvény és tanitói diploma, me-
lyeknek érvényt parancsolni senki sem tud. 

Az orbai tanítótestület a jelzett javaslatot el 
vileg pártolja, mert annak indokait szomorúan érzi, 
de a kivitel módozata ellen kifogása  van, a mennyi-
ben nem helyesli az országgyűléshez való egyenes 
folyamodást,  a mint ez a javaslatban indítványozva 
van: lianem helyesnek véli azt, hogy izgató tün-
tetések kikerülése tekintetéből először azon helyre 
kell folyamodnunk,  a honnan a sérelmes rendelet 
jött s csak elutasítás esetében nyuljunk a javaslóit 
végső eszközhöz. 

Továbbá Szabó Lajos pákéi tanitó terjeszt elé 
egy javaslatot a néptanítók fizetésének  rendes ki-
szolgáltatása tárgyában. Szabatosabb kidolgozás 
végett egy bizottságnak adatott át. Annak idejé-
ben megemlékezünk róla, mert nagyon fontos  tárgy. 

Végül felmerült  a Nenure 104. számában 
„ H á r o m s z é k m e g y e t a n í t ó t e s t ü l e -
t é n e k k ö z g y ű l é s e " cim alatt megjelent 
cikk hol Sipos S. több érdektirsa nevében in-
dítványozza, hegy a következő gyűlés halasztódjék 
tavaszra. Ezen indítványt az orbai tanítótestület 
csak annyiban pártolja, a mennyiben nem kíván-
ja a decemberi gyülésezést, mert a karácsoni ün-
nepek a tanítók idejét s elméjét igénybe veszik 
— Egyébiránt a téli gyűlést nem ellenzi. 

Bibó József, 
tantestületi jegyző. 

É r t e s í t é s . 
Néptanító társaimat értesíteni kivánom : mi-

szerint több collegatársam becses felhívása  folytán 
s a kir. tanfelügyelő  ur jóváhagyó nyilatkozata kö-
vetkeztében az elemi népiskola III osztálya szá-
mára egy földrajzi  kézi könyvet rendeztem sajtó 
alá. Ezen könyvecske a földrajzi  bevezetés előre 
bocsátása mellett Háromszékmegyét veszi kiindu-
lási pontul s ennek részletes ismertelése után Er-
délyt tárgyalja. Egy ily könyv kiadása iránti oha 
jának a sepsii járáskor is közelebbi ülésében kife-
jezést adott. Megjelenik az újév első napján Sepsi 
Szentgyörgyőn, ára 25 kr. 

Bartha Béni, tanító. 

itfentartási  személyzet a szükséges számban beál- hc 
itva lesz, a közmunkaszolgálat közvetlen vezeté- E 
ére s az esetleges uj utvonalak építésének a mun- ez 
:aidő alatt közvetlen felügyeletére,  a mennyiben 
t rendszeresítendő utmesterek ezen működésre lei 
Végtelennek bizonyulnának be, a megye alispánja a 
dtal ideiglenesen a munkaidő tartamára az utépi- eg 
éshez szakértő egyének fogadtatnak  fel,  a kik a m 
dr. építészeti hivatal utasításai szerint dolgoztatni E; 
cöt lesek. 

40 Az útmester vagy a munka vezetésére te 
'elfogadott  szakértő köteles a munkásokat közsé- é\ 
jenként és naponként a D.) minta szerint nyűg- és 
;ázni s azon kivül az E.) minta szerint egy naplót 
/ezetni. ti: 

41. A munkavezető minden hó végével a öt 
1 naplóból egy kivonatot a járási szolgabírónak d; 
ss egyet a kir. építészeti hivatalnak köteles be- fi$ 
küldeni: e kivonatban községenkint a havi szolgá- E 
lat összege mutatandó ki. él 

42. t? A munkavezetőknek a munkások mellett di 
segédkezni az utkaparó köteles. ej 

43. t>. A községi- vagy körjegyzők a munka-
v e z e t ő t ö r kapott nyugta s a munkások mellé ki- n , 
rendelt esküdt személyenkénti bemondása vagy ta 
névjegyzéke alapján a beszolgált napokat az általa n l 

E.) minta szerint vezetendő községi könyvbe köte- fc 
lesek bevezetni. st 

44. Í5. A szolgabíró, illetve polgármester amint n l 

a közmunkaerökiosztási kimutatást megkapta, azon- i s 

nal intézkedik a községi elöljárókhoz — városi ka-
pitányhoz — hogy a munkavezető felszólítására  a 
szükséges számú munkások pontosan kiállíttassa -
rak, azonban a munkavezető a községnek munka- ]v 

kötelesei közül kétharmadrésznél többet egyszerre h 
nem kívánhat. n' 

45. Azon esetben, ha az elöljáróság a ki- f( 
vánt munkaerőt ki nem állítja, a munka vezető ál-

z< 
tal a járási szolgabíró, illetve polgármesterhez je- g 
lentés tétetik, ki a kiállítás iránt azonnal intéz- d 
kedni köteles. _ s; 

46. A közmunkakötelesek általában kötele- n 

zettségöknek felét  a tavaszi, felét  pedig az őszi a 

időszakbm kötelesek leróni. k 
47. A tavaszi közmunkatételi időszak ugy k 

az igás, valamint a kézi munkakötelesekre nézve h 
május i-től junius 15 ig, az őszi időszak pedig a é 
kéíi munkakötelesekre nézve szeptember i-től ok- ci 
tóber 15-ig, az igás közmunkakötelesekre nézve ], 
október 1 tői - az időjáráshoz képest — novem- j< 
ber 15-ig tart. 

48. §. Azon közmunkaköteles egyének, kik f. 
tartozásukat az év folytán  le nem szolgálták, hát- r 

rálékban maradt napszámaik kétszeres váltság j, 
áráig büntetendők. t 

49 tj. A közmunkahátrálék kétszeres váltsága [ 
az őszi munka bezártával a szo'gabiró, illetve pól- jj 
gármester által végrehajtás utján azonnal behaj- a 

tandó éi még azon évben az egyének kimutatása- n 

val együtt az alispánhoz beküldendő, ki az igy be-
hajtatott váliság-pénzeket „büntetéspénzek" cime z 

alatt a közmunkaváltság javára könyvelteti el. v 

50. £5. Az igás napszámosoknak leszolgálata s 

rendszerint 2 köbméteres tört kő vagy kövecshal- e 

mok kihordása által eszközöltetik és minden köb- j-
méteres kövecshalom (prizma) két napi közmunka- £ 
ba számittatik. A kézi napszámok beszolgálata a 
tavaszi közmunka teljesítésekor napontai n y o l c ] 
óra, az őszi közmunkatételkor napontai h a t órai 
teljesítésben állapittatik meg. v 

(Yéee kö'. étkezik) C 
l 
f 

Az orbai tanítótestület ólefcőböl.  v 
Ugyan hány embert érdekel az emberiség £ 

közmunkásainak, az igénytelen néptanítóknak je- * 
lentéktelen életküzdelme ? Lesz e valaki, a ki elol- 1' 
vasásra méltatja e cikket, bár unalmában ? Igen, száz ^ 
közül egy. Tehát ennek az egynek írok. 

Az orbai tanítók Papolcon a községi iskolá- e 

ban gyűlést tartottak most december 10-én. 29 ta- s 

nitón kivül mint vendég jelen volt a papolci előljá- ^ 
róság is. 

Tiszteletes Vékás Lajos elnök ur a gyűlést 
egy hatásos beszéddel nyitotta meg. Elevenen ecse- " 
telte a mai népiskolák valláserkölcsi irányát s ez- 1 

zel szemben a társadalmi szokások ellenhatását. A ^ 
gyűlés lelkes éljenzések után elhatározta, hogy 
ezen beszédet örökemlékül jegyzőkönyvre  igtatja, * 
azonkivül hirlapilag is közölni fogja. 

Bibó József  jegyző rövid vázlatban előadta a í1 

testület történetét, melyet a gyűlés tetszéssel fo-  n 

gadott és jegyzőkönyvbe Íratni határozo.t. A rövid " 
beszédnek még kurtább rövidlete ez: 

„Tisztelt gyűlés! 
Mielőtt felolvasnám  a mult ülés jegyzőköny-

vét s aztán először kezembe venném a jegyzői tol-
lat, engedjék meg nekem, hogy igen röviden em-
lékezhessem meg magáról az egész jegyzőkönyvről. 

Jól esik az ember lelkének ha nyugodt órái- s 

ban gyermekéveire visszagondolhat, egykori óimé- s 
nyein elmerenghet. Az első szerető, az első juta- ^ 
lomkönyv, az első barátok sorban mind elékerül- 11 

nek az emlékezet világánál és boldogítják az em- a 

bert, mig édes álmadozásából fel  nem rezzenti va- 1 

lami. Ily édes merengésbe akarnám én most ejteni 1 
a t. gyűlést, midőn gondola-át visszahívom az el c 

repült idők örömeire. j 
Eze-.i nagy könyv (mutatva a jegyzőkönyvet)  J 

címlapjára az van írva, hogy ez az orbai tanitó-ér- • 
stekezlet jegyzőkönyve;  — én pedig azt mondo m, 



A „Brassóinegyei tanitó testület" folyó  tanévi 
rendes közgyűlését Brassóban 1879. januárhó 2-ik 
és 3-ik napjain a belvárosi állami elemi népiskola 
dísztermében fogja  megtartani következő tárgyso-
rozattal : Januárhó 2-án, d. e. 10 órakor: 

1. Elnöki megnyitóbeszéd. 
2. Jegyzőkönyv olvasás és hitelesítés. 
3. Titkári jelentés. 
4. Pénztárnoki jelentés, s a pénztári száma-

dások megvizsgálására bizottság kiküldése: 
Januárhó 2-án, d. u. 2 órakor : 

5. Orbán Ferenc állami népiskolai igazgató 
ur előadást tart a természettani eszközök mikénti 
használatáról. 

6. A pénztári számadás vizsgáló-bizottság je-
lentése. — Január 3-án, d. e. g órakor : 

7. Az egyes járási körök elnökei jelentést 
tesznek a körök évi működéséről. 

8. Tisztújítás : a) elnök, könyvtárnok,  első al-
jegyző ; b) az alapszabályok értelmében 8 vál. tag 
megválasztása. 

9. Indítványok tárgyalása. 
10. Elnöki zárbeszéd. 
Ezen közgyűlésre tisztelettel meghivatik a 

testület minden tagja s általában a tanügy iránt 
érdeklő közönség. 

Kelt a választmánynak 1878. évi decemberhó 
20 án tartott rendes üléséből. 

Tantestületi alelnök megbízásából: 
Józsa Miliftly, 

tantestületi titkár. 

L E G Ú J A B B . 

Kalkutta, dec. 21. Cavagnori megerősíti a hirt, 
hogy az emir Kalkuttából Turkesztánba menekült. 
Jakub khán szabadon bocsáttatott és Kabulban 
van. Az emir majdnem egészen elvesztette tekinté-
lyét Kabulban, katonái szökdöstek. 

Róma, dec. 21. Forini elnök írásban jelenti le-
köszönését a megváltozott helyzet következtében 
A kamara egyhangúlag határozta el ezen demissió 
el nem fogadását.  Az ideiglenes két hón a p 0 s bud-
get megszavaztatott. 

Pétervár, dec. 21. A „Reg. Bote" jelenti : Csü-
törtökön a közlekedési miniszter lakása előtt 100 
mérnöki tanuló gyűlt össze, hogy kérvényt nyújt-
sanak be. A miniszter hármat közülök magához 
hivatott, lépésöktörvénytelenségét szemükre hányta, 
mire a tanulók elszéledtek. 

K Ü L Ö N F É L E K . 
— A karácson, a szüretét ünnepe köszöntött be 

ma olvasóinkhoz. Hajdan egy Megváltó megjele-
nése kellett ahoz, hogy az emberek megtanulják 
egymást szeretni. Ma már közös érdekeink, közös 
szenvedéseink összefűztek  bennünket. Van egy kö-
zös cél, melynél mindnyájan találkozunk a szere-
tetben és ez a haza. A szeretet egymáshoz kap-
csolja a nemzet gyermekeit, kik a Megváltó ünne-
pét ülik ma. Legyen ez ünnep a békesség ünepen 
olvasóinkra nézve! Legyenek olvasóink a kará-
csoni ünnepek alkalmával részünkről is a szeretet 
melegével üdvözölve. 

— A „székely művelődést és közgazdasági 

egyesület" Budapesten tartott központi választmá-
nyi gyűlésének fénypontját  azon elnöki bejelentés 
tárgya képezte, mely szerint gróf  Kálnoky Dénes 
val. b. t. t-nácsos ő nagyméltósága s egyszersmind 
ezen egylet egy^k nagyérdemű tiszteleti elnöke 
1200 forintot  ajándékozott az egyleti alaptőke nö-
velésére. ő nmltgának e hazafias  tette, mely méltó 
követője volt ez egylet keletkezésekor Háromszé-
ken kifejtett  tevékenységének,  kiváló és osztatlan 
örömet keltett s a közp. választmányban önként 
és egyhangúlag azon határozat keletkezett, hogy 
az Írásbeli hálafeliraton  kivül a közp. választmány 
testületileg is fejezze  ki meleg köszönetét a neim s 
keblű adományozó székely főúrnak,  a ki mint fel-
sőházi tag ez idő szerint épen Budapesten volt. E 
célból a tisztelgés az elnök vezetése alatt másnap 
meg is történt, (r. 1.) 

— Hyinen. Alsó-zaturcsai Zathureczky Gyula 
és nagyváradi Cryulay Margit nászünnep élyök e 
e hó 26-án fog  Bölönben és Baróthon megtartatni. 
Áldás és szerencse kisérje a boldog pár frigyét, 
mihez részünkről is a legforróbb  üdvözletünket 
nyilvánítjuk. 

'— VII. közlemény A szövészeti iskola beren-
dezésére begyült adományokról: Sinkovics Ignácné 
ő nagysága 5 frt,  Kökösy Endréné ő nagysága 5 
frt.  — S.-Sztgyörgy, 1979. dec. 24. 

— VIII közlemény. A Boszniában megsebe-
sült harcosok és az elesettek családjai részére be-
gyült kegyadományokról  : Tompa Miklós szolga-
biró által b'eküldetett: Magyaros község részéről 
10 frt,  Laborfalva  község részéről 5 frt  és 10 trt 
98 kr. mint a Jakó László körjegyző ur gyűjtése. 

B o t s a J ó z s e f ,  főispán. 

— A boszniai küldöttség Bécsben időző tagjait 
Strossmayer diakovári püspök megvendégelte. A 
küldöttség tagjai 18-ikán hg. Auersperg osztrák 
miniszterelnöknél is tisztelegtek, ki beszéde végén 
azt a reményt fejezte  ki a küldöttség tagjai előtt, 
hogy a Boszniában levő osztrák magyar alattvalók 
iránt ép oly jó akarattal fognak  viseltetni, mint a 
milyennel ők itt találkoznak. 

— Rejtélyes e-et. Gyulaf  ihérvártt pár nap óta 
egy rejtélyes gyilkossági eset, mint a „Haladás" 
irja, nagy izgatottságot szült, U. i. a Vost Vézán-
féle,  jelenleg a takarékpénztár tulajdonát képező 
házban — Major városrészben — a pinczében egy 
már rothadásnak induló hullát találtak féüg  elásva. 
A vizsgálatból kiderült, hogy ez női test és körül-
belül 18 éves, csinos, izmos szőke leányé volt. A hús 
egészen rothadt lévén, arcza ki nem vehető, csak 
szép hosszú haja és domború emlői maradtak épen. 
Ez a rész kemény alapon feküdt.  A ruha-foszlá-
nyok és csipkék vagyonos osztályra engednek kö-
vetkeztetni. A holttest 5 hónapja fekszik  ott. — 
Ugyanis Vézán román néptanító ezelőtt 6 hóval 
kiköltözött a házból és egy kevés időre reá a ta-
karékpénztár kiadta azt Binder Johann nevezetű 
egyénnek, — kit nagyon sokan ismernek, mert 
valóban különös teremtmény. A természet játékot 
űzött vele s ma ép ugy férfinek  mint nőnek lehet 
nevezni. Deákkorunkban a kis seminariumban első 
szakács volt s a sok mindenféle  csínyt elkövetőt 
Johanna kisasszonynak nevezték. Ezen nem férfi, 
nem asszonyi lény, ezelőtt 5 hónapja beleköltözött 
a házba s ott lakott egy-két hétig, azután kiköl-
tözött onnan s e hó 18 ig más helyt lakott. — A 

égzetes ház pedig üresen maradt. E napokban 
egy gépész kibérelte a lakást, s midőn a pincébe 
ment, ott találta a hullát. A vizsgálatból kiderült 
eddig, hogy e 18 éves leány Aradról jött s a vas-
úti indóháznál a fenti  Bider Johann lénynek adta 
át holmiját, ki őt a városba kisérte. A hulla kopo-
nyáján nagy horpadás s ötfelé  ágazó repedés ta-
láltatott. E szerint a gyilkosság, az orgyilkosság-
anyagi tényálladéka be van bizonyítva. — Binder 
Johann nevezetű bizonyos lényt elfogták  s uj la-
kásában egy ládát telve finom  ruhaneművel talál-
tak. Azonkívül ez a „lény" többeknek adott el 
holmit időközökben mint shawlt, tüllt, arcredönyt 
stbit. Hogy ki lehet a meggyilkolt szerencsétlen 
leány, azt eddig nem tudni. Ugy látszik Binder 
Johann „lény" — őtet magához vitte szállásba s 
öt alvó állapotában meggyilkolta. 

— Levél a jó istenhez. Szentpétervárott nem-
rég egy hivatalnok halt meg, ki nejét és 3 gyer-
mekét a legnagyobb Ínségben hagyta. A szegény 
özvegy 7 éves fia  aztán egyszer egy darab papi-
rosra ilyen levelet irt: ,,/ides jó istenkém! A hú-
gom ehetnék — küldj nekem ;t köpi Let " A fiu 
szaladt, hogy a levelet annak rendi és módja sze-
rint beledobja a postaszekrénybe. Mig azonban 
kurta karjai a magasra szögezett szekrény nyel ve-
sződtek, egy községbeii pap jött arra, s kérdé a 
fiút  hogy mit akar; meghatottan olvasá el a „le-
velet" s rögtőn nyújtott némi sagélyt a szegény 
családnak. Arra való vasárnap a két nagyobbik 
gyermeket — a harmadik még csecsemő — elvitte 
a templomba s prédikációt tartott a könyörül-etes-
ségről és jótékonyságról, és — tapasztalást sze-
rezvén már a család nyomoráról — elbeszélte azt, 
s a két gyermekre mutatva, adakozásra szólitá fel 
a gyülekezetet. Maga járt körűi a templomban a 
pénzt összeszedni. 2500 rubnl volt az eredmény. — 
Ez volt a jó isten válasza. 

— Az izlum egyenjogúsága. Szerajevóból írják: 
Würtemberg herceg táborszernagy, Bosznia kato-
nai uj kormányzója, a rövid idő alatt, melyet ed-
dig uj állomásán tölt, mesterileg értette, mint kell-
jen megnyernie az itteni mohamedán lakosság ro-
konszenvét,- mely nagyban és egészben b. Philip-
povics tábor.íagytól elfort'ult.  Eőérdeme az, hogy 
a mohamedánok mostanában élénken közlekednek 
az osztrák-magyar hatóságokkal és a mi hadsere-
günkkel. — Egyátalában az uj kormányzó igyeke-
zete s buzgalma, hogy épen a mohamedán lakos-
sággal álljon jó lábon, félreismerhetlen.  — Igy el-
rendelte, hogy a Kurban-beiram ünnep, a tnozli-
mek e legnagyobb ünnepe alatt, Szerajevó mecsete 
előtt tartott isteni tiszteletnél, a Begovo Dzamia 
előtt egy díszszázad foglaljon  állást és az imám 
által m o n d o t t könyörgés elmondásakor tisztelegjen 
továbbá intézkedett, hogy ó-török szokás szerint 
az egész Kurbana be'ram alatt reggel, délben é: 
este a nagy ima kezdete előtt, 21 üdvlövés hirs 
desse a várból az ünnepet. — Az izlámnak adot-
ez engedély a legjobb hatással voit a mohamedát 
nokra, ugy hogy egy mohamedán küldöttség in-
dult a főparancsnokhoz  legőszintébb köszöneté-
nyilvánitani. 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Polliik Mór. 
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Elfogadtatnak  egyszersmind a közeledő újévre 
minden nyelven megjelenő f ü z e t e k r e  és hír-

lapokra előfizetések  bolti árban. 


