
addig is hébe-hóba folytatott  vetéseinkkel. Szünetelünk, 
mert ma is esik az eső, üvölt a szél, s mint az eső 
potyognak a szegény nép szemeiből az érzékeny köny-
cseppek ; — mert nincs mit egyék, nem tud dologra 
menni, hogy munkája után valamit szerezzen magának 
8 övéinek. 

Szállj meg Úristen, végre 
Jöjj hozzánk — segítségre! 

P. s. 

G o n d o l a t o k . 
1. A vadság gögös zajára hallgat a szelídség vagy 

rokonkebelt keres. (Kisfaludy  K.) 
2. A csélcsap szerelme kis kutya, hanem a re-

mete szenvedélye oroszlány. (Jókai) 
3. A hajnalt kukorikoló kakas nyakát ki lehet 

ugyan tekerni, de azért a hajnal közeledtét egy percre 
sem lehet késleltetni. 

4. A valódi szeretet fogalma  elveszett; azon kis 
kebet-cBiklam, mi már ma annak neveztetik, nem 
egyéb megaranyozott türelemnél, háladijnál azon kis 
szellőért, melyet nem épen rosz óránkban elsohajtánk. 
Hatást igérő de a gyönyör kamatját követelő kölcsön. 
(Cakó Zsigmond.) 

5. Mihelyt a béke becsületes, a harc mindjárt 

6. Nincs oly benső és mély barátság, melynek 
szálait az érdek éles késével ketté szelni ne lehetne. 
(Aldor I.) 

7. Van sok asszony, ki előtt lelke nem becsesebb 
egy fehér  ruhánál, melyet csak az első pecséttől őriz, 
s ha ezt már megkapta, gond nélkül a történetre bízza. 

8. A határozatlanság kettőztet minden kint s 
maga a legnagyobb. 

9. A hiu gondolatok olyanok mint a legyek, 
húszszor is elkergeti őket az ember s mégis újra or-
rára szállnak. 

10. Isten nem azért adott a főbe  lánglolket, hogy 
saját magát égesse el. (Kmetty I.) 

11. Kinek szive környékén nagy melegség ural-
kodik, annak nem lehet tisztán látnia, szinte ugy mint 
meleg szobából izzadt ablakon által nem. 

12. A boldogság mag, mely csak a fájdalom  s 
szerencsétlenség által ugarolt földben  terem meg, 
(Kmetty I.) 

13. Szép a fejlődő  rózsabimbó (leány); legszebb 
a kinyílt virágzó rózsa (nő), kivált ha körülötte rózsa-
bimbók fejlődtek  (ha anya); de szép a hervadó rózsa 
is (agg nő), ha hervadásában is megtartá illatát. (P. K.) 

14. Hol a szegénység a küszöbön átlép, a szere-
lem az ablakon kirepül. (Soülié F.) 

15. Nem akarni ismerni az ellenséget, nem vé-
delem. (Kossuth L.) 

16. Minden lelki élemény csak holt és félbecsü, 
ha nincs kivel megosztani. Legszebb érzelmeink még 
egyszer oly nagyra növeli annak tudása, hogy más is 
hasonlólag érez. Száuom azt a szegényt, ki az embe-
rek társaságát futja  s szobába zárkózik, vagy magá-
nyos ösvényeken bolyong, hogy emberi arcot ne lás-
son. Rendeltetésünk nem klastromi magány és remete 
csend, hanem társaskörökben élés. Még az életnek is 
csak ez lehet valódi iokolája. Az ember hibáit csak 
máBokon veheti éazre; a szem nincs ugy alkotva, hogy 
magát láthaBsa. (Bajza.) 

17. A legtöbben, forgolódván  a társas körökben, 
minden áron azon vannak, hogy feltűnjenek,  tapsot 
arassanak s meglevő vagy meglenni látszó ét demeiket 
fitogtassák;  persze nem tudják, hogy nem erényeink 
mutogatása, hanem épen a bennünk levő hiány kipó-
tolása s hibáink köszörülése végett kell a társaságok-
ban forgolódnunk.  (P. K.) 

18. A sziv ugy van óhajtásaival, mint a fösvény 
vagyonával. Az elért vágyak ujabbakat támasztanak 
a ezer színben és alakban. (Bajza.) 

19. Divattal s a kor szellemével dacolni hálátlan 
kenyér. (Puskin.) 

20 A megszokás oly pótlók, mit boldogságért 
ád az ég. (Puakin.) 

21. Mit a természet becsben megtagad, azt gaz-
dagon pótolja büszkeséggel. (Pope.) 

22. Ki élt s gondolkozott: az embert szive mé-
lyéből megveti. (Puskin.) 

Elek 50 kr. Barabás István 1 frt.  Vilesek Ferenc 50 
kr. Tamó Lajos 50 kr. Balog József  60 kr. Izsák An-
al 50 kr. Szőcs András 40 kr. Rác István 40 kr. 
Székely Károly 40 kr. Vinter Mihály 20 kr. Molnár 
Imre 10 kr. Albu József  10 kr. Kertész István 20 kr. 
Fazakas András 10 kr. Székely László 10 kr. Kis 
Ferenc 8 kr. Kis István 20 kr. Kónya Sámuelné 10 
kr. Makranci Imre 15 kr. Kis Mihály 50 kr. Albu 
István 20 kr. Bitai Antal 10 kr. Nagy József  10 kr. 
Deák János 10 kr. Albu György 50 kr. Csóma Józsof 
10 kr. Fazakas József  10 kr. Balog Lajos 20 kr. 
Izsák Ferenc 30 kr. Jánó László 10 kr. Málli János 
10 kr. Albu Mózes id. 10 kr. Barabás Andrásnó 10 
kr. Kis Eleknó 6 kr. Kis György 10 kr. Kis József 
mészáros 10 kr. Kovács Mózesné 10 kr. Gál Ferenc 
20 kr. Bitai Sándor 10 kr. Csorna Ferenc 20 kr. 
Csorna Dávid 10 kr. Kozma József  10 kr. Domokos 
Lajos 10 kr. Id. A .cal Audrás 10 kr. Bogáti János 
10 kr. Kocsis Ágnes 10 kr. Benedek Mihály 10 kr. 

Fogadják a szives adakozók az önkéntes tűzoltó-
egylet nevében hálás köszönetem. 

Zágou, 1877. april 23. 
Barabás Antal, 

az ö. t. egylet főparancsnoka. 

L e g ú j a b b . 

Nyilvános" köszönet. 
Az egyesült erőveli haladás, mely e kort eléggé 

jellemzi, bizonyságot tesz arról, hogy a mostani zilált 
éa szük anyagi viszonyok dacára is mind a szellemi, 
az anyagi érdekekben naponként több-több különböző 
cimü egyesületek keletkeznek, melyek az egyesek pár-
tolását, rokonszenvét és munkás részvétét mind meg-
annyi felé  veszik igénybe. 

Nem lehet elhallgatnom sőt kötelességemnek tar-
tom a nagy közönség előtt köszönetem nyilvánítani 
azoknak, kik a még csak fiatalnak  nevezhető zágoni 
önkéntes tűzoltó egylet javára az egylet létesítésének 
rövid ideje alatt is a viszonyokhoz képest szives ada-
kozásukkal s munkás résztvétükkel megmutatták, hogy 
egyletünk erősödésnek s szebb jövőnek nézhet elébe. 

Nem mulaszthatom el azt, hogy a tekintetes szer-
kesztő ur szives beleegyezésével becses lapjában közzé 
ne tegyem, illetőleg nyugtázzam az egyes adakozók 
kegyen adományait. 

Az egyletnek eddigelő adakozni szívesek voltak: 
Földes Bálint 10 frt,  Szőcs Boldizsár 10 frt,  Biró Gyu-
láné úrasszony 5 frt,  1 pénztári jegyzőkönyv. Szörcsey 
Vince 5 frt,  Berzásy Kristóf  5 frt,  Albu János főbiró 
5 frt,  Gazda Lászlóné u. a. 1 frt,  Kovács János 1 frt, 
Izsák József  kereskedő 1 frt,  Szacsvay Gábor 1 frt, 
Orbán István 1 frt,  Kovács Barnabás 50 kr. Orbán 

London, ápril 27. éjjel. A felsőházban  Derby 
lord kijelentette, hogy azt hiszi, hogy Stratheden azon 
kérdésre: mennyiben csatlakozik a kormány az orosz 
jegyzék tartalmához, s hogy Oroszország Európa né-
zeteit ős érdekeit képviseli-e ? — a legjobban ugy 
válaszolhat, ha azon nyilatkozatra szorítkozik, hogy 
Anglia semmiképen sincs az Oroszország által kifeje-
zett nézethez kötve, s hogy Anglia sem a végkövet-
keztetéseket, sem az érveléseket, melyekkel az orosz 
jegyzék tartalmaz, tényleg el nem fogadja  és nem is 
adoptálja. 

Róma, ápril 28. A hivatalos lap egy jegyzéket 
lesz közzé, melyben kijelentetik, hogy az Orosz- és 
Törökország közti háború az olasz kormány és pol-
gárság kötelességévé teszi a semlegességet a népjog 
tőrvényei és elvei szerint a legszigorúbban megtartani. 

Konstantinápoly, ápril 27. A török hajóraj Poti 
feketetengerparti  kikötő várost bombázza. A Duna 
mellől még nem jeleztek összeütközést. Az oroszok 
megszállották Gyurgyevot. Hassan basa egy batumi 
távirata ápril 26. estéről a törökökre kedvező ütköze-
tet jelent, kik jól fedett  állásukból a fedetlenül  táma-
dó oroszoknak jelentékeny veszteségeket okoztak ; az 
oroszok nem birtak előrehatolni. Azt állitják, hogy 
Scutari és Hercegovina parancsnokai egy időben meg-
kezdették a támadó hadműveleteket a montenegróiak 
ellen, A porta éa Persia közti feszültség  hirét meg-
cáfolják. 

M e g h i v á s . 
Az orbai tanitó-egylet 1877. évi május hó 15-én 

délelőtt 10 órakor a zágoni községi ifikola  helyiségé-
ben tek. V a j n a Sándor kir. tanfelügyelő  ur rendelete 
következtében közgyűlést fog  tartani, melyre minden 
tagot és tanügybarátot szívesen meghívok. 

A gyűlés tárgyai. 
1) Elnökválasztás. 
2) Vajna Mihály értekezik: „Számtantanitás a 

népiskolában. 
3) Jánó LajoB bemutatja V'cber E. énektanításá-

nak gyakorlati módszerét. 
4) A pénztár megvizsgálása és az évi tagsági di-

jak beszedése. 
5) Indítványok. 
Zágon, 1877. ápril 21. 

Tattiás Ferenc, 
egyleti jegyző. 

V E G Y E S 
— A háromszéki takarékpénztár 1877. év ápril 

havi forgalmának  kimutatása. 
B e v é t e l . 

Készpénz-áthozat a mult hóról 3233 forint  50 kr. 
53 féltől  betét 7792 frt  41 kr. Visszafizetett  váltókból 
14700 frt.  Visszafizetett  előlegekből 100 frt.  Kamatból 
474 frt  18 kr. Illetékből 238 frt  58 kr. Bútorból 5 
frt  03 kr. Összesen 26,543 frt  70 kr. 

K i a d á s . 
27 félnek  betét-visszafizetésre  6222 forint  28 kr. 

Folyó kamatokra 72 forint  32 kr. Váltó leszámítolásra 
17830 frt.  Előgekre 400 frt.  Kezelési költségre 5 frt 
25 kr. 3"/n államilletékre 1 frt  73 kr. Előlegek bélyeg 
illetékére 3 frt  51 kr. Többek számlájára — 06 kr. 
TiBzti fizetés  25 frt.  Készpénz maradvány 1983 frt  55 
krajcár. Összesen 26,543 frt.  70 kr. 

Sepsi-Szentgyörgy, ápril 30. 
N a g y G e r g e l y , könyvvezető. 

— A Corvinák 28-án d. u. 6 órakor érkeztek 
meg Bécsből Budapestre. A becses ereklyéket rejtő 
ládát Nikolics, az ő Felsége személye meletti minisz 
terium titkára hozta közénk. Az átvételnél a muzeu-
mot Pulszky Ferenc, az egyetemet Laubheimer rektor, 
a minisztériumot Szász Károly min. tanáasos, a fővá-
rost Gerlócy alpolgármester képviselték, jelen voltak 
ezenkívül Királyi Pál és Forgó városi képviselők és 
a főkapitány.  A viaszos vászonba vont cédrusfa  ládát 
kocsin az egyetemi könyvtárba szállították, hol a fel-
nyitásnál Romer, Fraknói és Ipolyi Arnold is jelen 
voltak. A láda belől finom  megyszin bársonynyal van 

bélelve. A könyvek különböző nagyságúak, némelyi-
ken nagyon látszanak az idő nyomai, mind ujabb kö-
téssel vannak ellátva, melyen elöl a magyar, hátul pe-
dig a török cimer van benyomva, a táblák szegletein 
arany félholdak  láthatók. A kötések vörös és zöld 
Bzinüek. A könyvek számszerint harmincötén, ugyan-
azok, melyeknek cimsorozatát már közűltük. A futóla-
gos áttekintésnél láttuk, hogy a müvek török nyelven 
szerkesztett aranyos szélzet-iratokkal vannak ellátva ; 
minden egyes kötet elején a táblára egy papirszelet 
van ragasztva, melyen az illető könyv van francziául 
megnevezve. A Divina Comedia a 12-ik ének végéig 
pedig csak tollrajzokkal, azontúl megszűnnek a rajzok. 
Vannak olyanok is melyek még a Mátyás király előtti 
időkből valók ; erre vonatkozólag tanulmáuy tárgyává 
teendik az egyes köteteket s a pozitiv eredményről 
annak idejében Pulszky Ferenc jelentést fog  tenni. 
A küldeményhez egy francia  nyelven szerkesztett cim-
sorozat van mellékelve, melynek alján egy sornyi a 
szultán sajátkazü török irása és aláírása látható, az 
aláírás mellett pedig a szultán pecsétje; mellékelve 
van továbbá Safvet  basa egy ápr. 12-ről kelt levele 
is az egyetemi rektorhoz cimezve. A Corvinák egy pár 
hét múlva ki lesznek téve közszemlére a muzeumban. 

(»N. IL«) 
— A török szófiák  mult hó 29-én érkeztek 

Budapestre. A magyar városok mindenütt ünnepélye-
sen fogadták  s a főváros  kiváló ünnepélyességgel fo-
gadta a nemes török nemzet küldötteit. A pályaudvar-
nál Budapest város polgársága nevében magyarnyelven 
Matyus Aristid, az egyetemi ifjúság  nevében technikus 
Tankó töröknyelven üdvözölték a küldöttséget. A kül-
döttség 17 személyből áll; köztük 2 országgyűl kép-
viselő, egy főnök,  Szuleiman effendi,  egy trebicai fő-
nemes, Ali Riza effendi  és egy főnemes  a Dardanel-
lákról, Hassan effendi.  A „Hungáriádban a küldöttség 
részére 8 szoba és egy terem rendeztetett be. 

— A reformátusok  egyházkerületi közgyűlése 
az idén Kolozsvártt lesz. 

— A zsidók helyzete Orosz-Lengyelországban 
A „Germania" rémítő képét nyújtja, az orosz-lengyel 
zsidók helyzetének. Oroszországban a zsidók még an-
nyi szabadságot sem élveznek, mint Montenegróban. 
Szabadon le nem telepedhetnek sehol, csakis a hely-
ségen kivül. Miután gyermekeiket nevelésben szeret-
nék részesíteni, már többször kértek engedélyt ipar-
iskolák felállítására,  — de hasztalanul. Igy a zsidók 
között, nem csoda, ha a lajhároskodás és betyárkodás 
szépen burjánzik. Egész rendszeresen eda működik 
Oroszország, hogy a romlottság ösvényét el sem hagy-
hassák. Es a sok adó, melyeket a zsidókon különféle 
czimek alatt behajtanak — valóságos embernyuzás. 
Igy a fejadón  kivül, tartozik minden zsidó a szomba-
ton meggyújtott mindegyes gyergya után 15 kopeket 
fizetni.  Ez adó, mely arra volna fordítandó,  hogy is-
kolák épitessenek, nyom nélkül eltűnnek. Ezen adók-
ról eddig beszámítás még nem történt, melyek azon-
ban 30 év óta meghaladják már a 30 milliót. Ilyen a 
muszka alattvaló sorsa. 

— Törvény az iszákosság ellen. Kauzasz állam 
egyik törvényhozója, a következő törvényt ajánlotta 
elfogadásra:  „Mindazok, kik részegítő italokat árul-
nak, jegyzéket tartoznak vezetni azokról, kik nálok 
az italokat iszszák; e jegyzéket kötelesek nyilvántar-
tani, hogy a közönség megtekinthesse. Ha a jegyzék-
ből kitűnik, hogy valaki rendszeresen él részegítő ita-
lokkal, annak neve két hétig közzéteendő a lapokban 
A ki oly embernek, ki a lapokban már meg lett bé-
lyegezve, tovább is italt mer adni, 60 — 100 dollárig 
vagy 1 — 6 hónapig terjedő fogsággal  büntetendő. Az 
államügyész köteles a jegyzéket minden három hónap-
ban megvizsgálni és ha valakiről kiderül, hogy három 
hó alatt 20 pohár pálinkát, sört vagy bort ivott meg, 
annak neve, mint niszákos" fog  nyilvánosságra hozat-
ni. E törvényjavaslatot az államtanács egyhangúlag 
fogadta  el. 

— Kilenc napig eltemetve. Pontypridben (Wa-
les) az árvíz a szénbányákat egészen elárasztotta víz-
zel, csak egy akna, melyben 9 munkás dolgozott volt 
annyira elzárva, hogy oda a viz nem hatolhatott, de 
a viz miatt nem menekülhettek. Néhány nap múlva 
halottak, mint varik az akna falait  szerszámaikkal és 
csak ekkor mentek segítségükre. Egy egész ellentétes 
oldalon próbálták meg a falat  betörni, mi sikerűit is, 
de csak öt munkás lett élve megmentve. 

— Hány betű van a Bibliában í A legfeltűnőbb 
példája a haszontalan idővesztegetésnek s az esztelen 
türelemnek egy hollandi ember foglalkozása  vala, ki 
a Bibliában lévő minden betűt megszámlált s végre 
harmincz évi fáradságos  munka után diadalmas s öröm-
ittas képpel hirdeté a világnak, miszerint sikerült ki-
számítania azt, bogy a Bibliában 3,566,480 betű van. 

„R." A világ legnagyobb könyve 1832-ben nyo-
matott Londonban, cime: „Az angol hősök Pantheonja." 
A könyv 4 öl hosszú, 2 öl széles s a betűk nagysága 
másfél  láb. A papir készítéséhez s a nyomtatáshoz kü-
lön gőzgépek készíttetőnek. Csak 100 példány nyoma-
tott s ezek mindegyike angol könyvtárakban őriztetik. 

Az „Erdélyi Gazda" 16-ik száma a következő 
érdekes és változatos tartalommal jel<mt meg : 

A mételykor. Dr. Mina János. — Mikor heréljük 
ki a bikaborjukat ? Szentkirályi Árpád. — A gyü-
mölcsfa  szaporitás módjai. Gábor József.  — A cinke. 
Ebner Sándor. — A lucernamag hamisításairól. — Erdő 
nyavalya. Biró Géza. — A galamb gyomirtó állat. — 
Éljen Mikháza ! — Vidéki gazdasági tudósítások: Eger 
patak, Dicsö-Szt.-Márton, Csíkszereda, Bárót, Retteg. 
— Piaczi árak. — Hirdetések. 


