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11 -. Az ellenzéki izgatások közt állandóan 
szerepel azon vádaskodás, hogy a Tisza-kor-
mány nemcsak hogy se.nmit sem tesz pénzügyi 
bajaink enjhitésere, de inkább mcgion'otta azt 
s főcéljainak,  mely hatalma fentartására  irányul, 
teljesen alárendeli a haza anyagi érdekeit. 

Nos, a kormánynak 1S77 iki zárszámadásai 
alkalmat nyújtanak szemébe nézni e vádnak s 
megvizsgálni, hogy mennyi igazság van abban 
s hogy egyáltalán i^az-e ? 

A számok érthető nyelven beszélnek. Leg-
először is azt lá'juk, hogy az 1877- k évi dé-
liéit 10S.7Ó1 írttal kevesebb, minta mennyit a 
kormány várt, a menív, ibenaz 1877 évre elő 
irányzott költségvetés (kerek számban beszélve) 
216 miliő bevételt 243 mi!li.» kiadást s igy 26 
millió 559.795 forint  deficitet  tüntetett fel  s a 
tényleges eredmény az államszámszék álla! meg-
vizsgált 1877 iki zárszámadás szerint 221 millió 
bevétel s 247 millió kiadás. 

örvendve konstatá'juk e tényt, először 
mert a deficit,  bár csekély mérvbe i, de mégis 
kevesebb az előirányzottnál, de kiiónösen :••/. 
ért, mert a külföld  e számadást látva, meggyő-
ződhetik, hogy a magyar pénzügyi kormányzat 
sikerrel törekszik valódi s tényleges alapra 
fektetni  költségvetési előirányzatát, hogy ne.11 
szemfényvesztés!"  játék az öncsalódásra s mások 
felrevezetésére  számítva, hanem az ország pénz-
ügyi helyzetét előtüntető a maga valóságában 
Bizonynyal alkalmas e meggyőződés bizalmat 
ébreszteni pénzügyi regenerációnk iránt a kül-
földi  pénzpiacon, melyet a megelőző évek szám-
adásai képzelt tényezőikkel s a valóságnak meg 
nem felelő  föltevéseikkel  gyanúra kényszeritet-
tek s evvel hitelünknek mAd nélkül ártottak. 
Mostani pénzügyi kormányzatunknak e becsü'e-
tes eljárása tehát alkalmas a gyanú és bizal-
matlanság megszüntetésére, miért is elismerést 
érdemel, kivált most, midőn e bizalomra, terhes 
adósságaink konvertá'ására célzó pénzügyi mű-
veleteinknél oly nagy szükségünk van 

S az előirányzatok alaposságára s a szám-
adások megbízhatóságára s evvel karöltve a 
deficitek  fokozatos  fogyasztására  célzó e törek-
vés nem nui kölcsön, hanem egyidejű a Tisza-
kormány fennállásával.  Minek bizonyítására is-
mét legérthetőbben beszélnek a számok 1875 
ben a bevétel í98 mil'ió, a kiadás 238 millió 
s igy a deficit  40 millió volt Az 1870 évben 

a béiétel 2T4 milliót, a kiadás 246 milliót s a 
deílcitSI milliót te 't ki Az 1877 évben, r> int 
fentebb  lát'uk, a deficit  már 26 millióra szál-
lott lo. A hiány tehát ez adatok bizonysága 
szerint évrtl-évre ke\risbedik s bír még min-
dig jelentékeny a deficit,  de ha azt az 1S74-ki 
Kerkapo'y-féle  (fúzió  előtti) hatvankét mii ió 
deficit  melié állítjuk, kétségtelennek tűnik fel, 
hogy az utóbbiénak pénzügyi kormányzatát ered-
ményeiért üdvözölhetjük s a hazára hasznosnak 
deklarálhatjuk. 

De hát mit tői 6'clik az ellenzék a számok 
e bizonyításával ! Azt mondja : könnyű az arány-
lag kedvező' eredményt felmutatni,  mert hát a 
Tisza-kormányzat óta nagy munkát kapóit az 
adóprés; mert hát íme, 1874-ben a rendes 
bevételek csak 183 milliót tettek, inig 1877-ben 
már 213 millióra emelkedtek, mely emelkedés 
pedig egyedül az adóemelésnek s a rendkívül 
megszigorított adóbehajtásnak eredirénye S 
aztán • igy szól az ellenzéki vádaskodás -
igaz, hogy Kerkapoly idejében 1S74. ben hat-
vankét millió volt <1 deficit,  de ugyanazon év 
kiadásai közt 22 millió volt a hasznos befekte-
tés. S végül, hogy most államadóssági kamu-
tokban s törlesztésben tizennyolcadfél  millióval 
többet i.ell fizetnünk,  mint akkor. 

Való, hogy ez ellenvetések tetszet lek, 
azonban szerencsére nem felelnek  meg a do 1-
gok valódi állásának Igaz, hogy emeke a tör-
vényhozás 1876 óta az adói s az adóbehajtás is 
megszorittatou, de mindezt aligha kellett volna 
tennünk az eiőz'i évek esztelen meggondolatlan 
és botor befektetései  nélkül, mikor nyakraf'íre 
építettek jövedelem né'küli vasutakat, békák 
számára csatornákat és fényes  sugárutakat, nem 
gondolva arra a körülményre, ho-.;y ezeknek a 
vállalatoknak a terheit az utókor keservesen 
fogja  megérezni Tehát ezek az úgynevezett 
>hasznos«, de legnagyobb részt tulajdoni épen 
fölösleges  s igy káros, korai s összehalmoz .tt 
> befektetések«  vo'tak az okai pénzügyeink szo-
morú hanyatlásának s épen azok idézték elő, 
hogy e hanyatlásból csak tulerns eszközök — 
minő az adóemelés és szigorú behajlás — segít-
hettek 1 i. Több az államadóssági kamat s tör-
lesztési járulekunk 17 millióval? Igaz, de e 17 
mi! ió legnagyobb része oly adósság kamatja, 
melyet az előbbi kormányok csináltak s másik 
része kamatja azon rente-kibocsátásnak, amely 
tulnyomó'ag előbbi évek terhes adósságainak 
beváltására fordittatik.  Ellenzékünk jól tudja 
ezt, de nem tudja a nagy tömeg s ezt a töme-
get elámítani pompás eszköz a dolgok valódi 
állásának elhallgatása s a tényleges viszonyok 
meghamisított elíadása. De hit azért van a 
sajtó, hogy a dolgok valódi ál ását f  lderitse. 
A sajtó meg is teszi e kötelességet, csak a kö-
zönség is tegye meg a magáét s ne :iz ellen-
zéki ferdítések,  de a tények után ítél en Akkor 
csúfot  fog  vallani az ellenzék a maga megszo-
kott cseles fogásaival 

* A miniszterelnök m. hó 31 -én reggel 10 óra-
kor fogadta  a lapok által már emiitett ujabb bosz-
nyák küldöttséget a zvorniki szandságból. A kül-
döttség 8 tagból, vegyesen katholikus és görög 
keleti vállásualcból állt. Neveik Stefanovics  Péter 
gracsenicai g. k. leikész, Jankovics István bjelinai 
tanitó (a küldöttség szónoka) Bogdanovics Maxim 
maguojvicsi földmives,  Tadich Bozso pogoriócai 
főldmives,  Galics György szlatinai főlclmives,  Ilics 
Marian magláji földmives,  Gluvakovics Marian bje-
lai főldmives,  Julics Iván vuksicsi földmives.  — A 
küldöttség egy 700 aláírással ellálott folyamodványt 
nyújtott át a magv ir kormányelnöknek, a folyamod 
vány az okkupáció, s a nyomában beállt rend felet 
ti örömüknek s hódolatuknak kifejezést  adva, ar-
ra irányú', hogy a bégeknek terményekben adni 
szokott egy harmad a lakosok kimerültségének te-

kintetbe vételével ez évben elengedtessék. A kül-
döttség tolmácsa Szokolovics József  miniszteri fo-
galmazó volt. A miniszterelnök a küldöttséget ba-
rátságosan fogadta  s a kérvényt átvette azon Ígé-
rettel, hogy azt az illetékes helyre fogja  juttatni. 
A küldöttség a miniszterelnök szive;; fogadása  fe-
letti örömének nyilvánításával távozott. 

* Bukurestból jelenti a „Pressa" : A bolgáror-
szági natabiusok választása be van fejezve.  Tirno-
vába fog'nak  összegyűlni a fejedelem  megválasztá-
sára. Közülök 75 hivatalnok és 30 pap. 

A török koriuó.ny p: o?,rainmja, melyet mindjárt 
megalakulásánál igért, máig sem jelent meg teljesen 
s az uj minisztérium tettei sem igen alkalmasak föl-
világositani Európát a portánál ujabban hatalomra 
került férfiak  célja felől.  E helyett Kheireddin 
basa egy nyilatkozatát kapjuk, moly, mint alább 
olvasható, biztatásokban és jó szándékokban nem 
szűkölködik, melylyel szemben azonban a Konstan-
tinápolyból érkező többi tudósítások nagyon vigasz-
talan képet nyújtanak. A politikai bonyodalmakat 
mindinkább súlyosbítják a pénzügyi zavarok, me-
lyek már-már katasztrófával  fenyegetnek.  — Anglia 
és Franciaország képviselői, mint a „Pol. Corr " 
jelenti kereken kijelentették, hogy a baj orvos-
lását csak az által érhetni el, lia a pénzügyek ke-
zelése nyugot-európai szakféríiakra  bizatik. De 
a porta koréiban, 11 ;y látszik, a radikális refor-
moktól még mindig irtóznak s tovább folyik  a 
személyes versengés, mialatt a nép izgatottsága és 
forrongása  mindinkább növekszik. Erre vonatkozó-
lag távirják a „P. Ll."-nak. Konstantinápolyból 
dec. 30-iki kelettel: 

„Az izgatottság mindinkább növekszik s a 
lakosság 11 inden rétegére kiterjed. A minden ol-
dalról fenyegetett  kormány-, éjenként számos egyént 
elfogat  a magasabb körökből is. A porta erőszakos 
lépéseitől való félelem  oly nagy, hogy tekintélyes 
katonaié; polgári móltóságok részint ideig hajókra, 
részint a követ égi-k palotáiba menekültek ; a leg-
előbbkelő mo; ,i:;iedánok ugy nyilatkoznak, hogy 
kétségbeesett lépésekhez kell folyamodni  e tűrhe-
tetlen állapot megszüntetése végett. Állítják, hogv 
a felizgatott  tömeg csak ismert vezérei jeladására 
vár, hogy föllázzadjon.  Másrészt a nyomor a lakos-
ság minden rétegében, de főleg  a hivatalnokok 
közt ijesztően növekszik, a papírpénzt a pénzváltók 
nem fogadták  el többé ; 20 pénzváltó elfogatott, 
a többi bezárta a boltját. Tömérdek hivatalnok csa-
lád éhínséggel küzd, több 100 nő a natryvezir pa-
lotája elé gyűlt s iszonyú fenyegetésekbe  tört ki. 
Még nagyobb az alsóbb osztályok nyomora ; a 
teherhordók, kik Konstantinápolban igen fontos  ele-
met képeznek, a péküzletek megrohanásával fe-
nyegetőznek. A lázadás kitörése minden órán vár-
ható s következményei  beláthatatlanok volnának." 

A függő  politikai kérdésre e belzavarok termé-
szetesen a legkedvezőtlenebb hatást gyakorolják s 
kevéssé bizhatni a némely oldalról érkező jobbhi-
reknek, melyek úgyis rendesen alaptalanoknak bi-
zonyulnak. Mig egyrészt azt jelentik, hogy a ma-
cedóniai bolgár lázadás majdnem telyesen megszűnt 
s az orosz sereg komoly készületeket tesz a haza-
vonulásra, Totleben tbk. pedig Burlcaszba készül 
áthelyezni főhadi  szállását stb., ami arra mutatna, 
hogy Oroszország talán mégis abbahagyja fondor-
kodásait a bolgárok közt, — másrészt a „Pol. Corr.'' 
nek azt irják Konstantinápolyból, hogy Lobanov 
hg. orosz nagykövet meglátogatta Karatheodory ba-
sát s formaszerü  kötelezettség nélkül ugyan, de 
kijelentette, miszerint Oroszország kész volna a 
san-stefanoi  szerződésben megállapított hadikárpót-
lásról teljesen lemondani, ha a porta beleegyeznék 
Bulgária és Kelet-Rumélia egyesítésébe. Ehez azon-
ban nemcsak a portának van köze, hanem a nagy-
hatalmaknak is; Anglia és Ausztria-.Ma^y .rorsz'1 g 
felfogása  pedig e kérdésben eléggé ismerete.--. 

A forradalom  előjelei Oroszországban 
A Iviewb 'n oly véres összeütközésre vezi tő 

mozgalomról egy ujabb levelet vett az „E—s- Szt-
Pétervárrál, a m ely a forrongást  a kezdet stadiu" 
m'itól vizeti le egészen a városnak ostromállapot, 
ba hilyozéssig. 

A levél igy hangzik : 



A kiewi forrongások. 
S z e n t p é t orv á r, dec. 28. 

Kiewből folyó  hó 20-áról a következő jelen-
tést irják : „Tegnajelölt óta az egykori kis-orosz-
országi főváros  ICiew nem bír többé egyetemmel; 
48 óra óta a város legszigorúbb ostromállapot alatt 
nyög. Mind ennek ismét nyughatatlan sztgény diák-
jaink az okai, kik nem birtak csendesen maradni 
és minduntalan kormányellenes tüntetésekkel lép-
nek fel  a szent kormány ellen. 

E hó 23-án az itteni Szt.-Wladimir-féle  egye 
tern épül tében a Kriscsatikon mintegy 200 diák 
gyűlt össze, hozzájuk csatlakoztak a gymnáziumi 
tanitók és azt határozták, hogy a pétervári tanuló 
ifjúsághoz  egy üdvözlő iratot fognak  küldeni. Ezt 
csakugyan meg is irták a helyszinén, lepecsétel 
ték és postára küldöttek. Mind ez a legnagyobb 
csenddel és legkisebb rendetlenség nélkül történt. 

Nem kevéssé hökkentek meg azonban, midőn 
a postamester azt üzente vissza, hogy ezen levelet 
nem küldheti rendeltetése helyére, hanem kényte-
len azt a hatóságnak további rendelkezésig átszol-
gáltatni. A diákok látván, hogy el vannak árulva, 
a levelet visszakövetelték,  de a postamester ezen 
kívánságukat nem teljesítette. Erre a diákok közt 
rendkívüli nagy zaj támadt és sokan közülök erő-
szakhoz akartak nyúlni, midőn a postahivatal előtt 
kiáltozás hallatszott, melye szavakat hangoztatta : 
„Zsandarmí udit" (zsandárok jőnek). — És valóban 
nemsokára a postahivatal előtt nyolc zsandár je-
lent meg; ezek a diákokat szétoszlásra szólították 
fel,  mely rendeletnek az ifjak  engedtek is és szét 
mentek. — Ezzel a csend helyreállítottnak látszott. 
De ez csak ugy tetszett. A diákok üdvözlő iratá-
nak lefoglalása  nemsokára szárnyra kelt az egész 
városban és két órával később az egyetem épülete 
előtt, nem különben a közel fekvő  utcákban, több 
száz diák, sok ezer munkás és más népség sereg-
lett egybe. Irtózatos zaj támadt, mindenki hango-
san kiáltozott, a diákok a néptömeghez beszédeket 
akartak tartani, — a szónokokat a nép karjaira 
emelte, de a roppant zajtól és füttyentésektől  mit 
sem lehetett hallani. 

Mintegy esti 6 óra volt, midőn a szent Wia-
dimir-egyetem csak kevéssel ezelőtt kinevezett rek-
tora : Bunge, titkos tanácsos a diákok közt meg-
jelent és őket szétoszlásra kérte fel,  nehogy a ha-
tóságnak alkalom nyujtassék szigorúbb rendszabá-
lyok hozatalára. A diákok most is engedtek és a 
sokaság szétoszlott. Mindnyájan azt hitték, hogy 
ezzel minden összeütközésnek vége fog  szakadni; 
de alig állott be az éj, midőn az utcákon a diáko-
kat ide s tova futkosni  lehetett hallani. — Most uj 
kiáltások hangzottak : „Bratcy nasich arestujat" 
1 Pajtások, a mi embereinket elfogdossák)  volt a 
lázító jelszó. Azonnal riadót fújtak  a várbeli főör-
lnlyen, mi azt jelentette, hogy a katonaság roha-
mot fog  intézni a lakosság ellen. 

Erre- kevés perc múlva az összes városi 
őrizet ki is rukkolt. De még senki sem tudtr, mi 
fog  tulajdonképen történni. Egész éjjelen át a leg-
nagyobb félelem  és aggódalom uralkodott az egész 
városban. 

Más napon, azaz 24-én a diákok az egyetem 
kapuit bezárva találták és a felolvasások  a legkö-
zelebbi nyári félévig  fel  voltak függesztve.  Alig 
olvasták a diákok az ezen rendeletet hirdető fal-
ragaszt, azonnal ismét összegyülekeztek, az egye-
tem főkapuját  belökték és az épület belsejébe nyo 
multak, hol mindent összezúztak és szakítottak. 

Erre a várban ismét megharsant a riadó és 
kevés perc múlva az egyetem épülete körül volt 
véve katonaságtól. A diákok a tantermekből a ka-
tonaságra székeket, köveket, ablakokat dobtak le 
sőt még lövöldöztek is rájok, de ekkor egy osztály 
katonaság a termekbe rontott és a kihágók közül 
mintegy százharmincat elfogott. 

Ez alkalommal 7 diák leszuratott, kik rögtön 
halva maradtak, több mint 30 közülök megsebe-
sült és egy katona fején  súlyosan megsérült. 

Ma ismét csend van, de mi ostromállapot alá 
In lyeztettünk. 

Azt hírlik, hogy Bunge egyetemi rektor meg-
fúr  ztatott hivatalától. 

A katasztrófa  előestéje Konstanti-
nápolyban 

Táviratok és tudósítások haJontszámra hozzák 
a tűrök birodalom fővárosából  a szomorubnál szo-
morúbb tudósításokat e szerencsétlen birodalom 
kétségbeejtő viszonyairól. A sülyedés óriási, a nyo-
mor leírhatatlan, iszonyú zavar mindenfelé.  A se-
géiyre se mód, se erő, se kilátás,. Nincs ki segíteni 

udna, csak a tanácsadó sok. A háború sebeihe ts 
ujabb politikai és társadalmi sebek járulnak. Min-
den egy nemsokára teljes erővel s az egész biro-
dalmat első izétől az utolsóig megrázkódtató ka-
tasztrófára  vall. 

A legfenyegetőbb  és megdöbbentőbb jelenseg 
a leirhatlan nyomor, a melyet a papírpénz bevo-
násáról nyilvánosságra jött terv híre az elviselhet-
lerségig fokozott.  — Félni lehet, hogy a nyomor, 
mely már a hivatalnoki osztályba is elharapódzott, 
éhségtypusban fog  kitörni s ez okvetetlenül a leg-
vérengzőbb társadalmi drámára fog-  vezetni. 

Az izgatottság már is rendkívüli. Asszonyi, 
hivatalnokok feleségei  vonulnak a nagyvezir p.d 
tája elé, mint a nagy forradalom  előtt Párisban 
hátramaradott fizetésüket  ^követelve. A katonák, a 
kik hónapok óta nem kaptak zsoldot, nyugtalan-
kodnak és készülnek felmondani  a fegyelmet.  A 
munkásnép lázas forrongásban  van, kínozza az éh-
ség, kenyérért kiáltoz s meg akarja rohanni a sü-
tő-műhelyeket. 

Az uj kormány .tehetetlennek bizonyult ilyen 
állapotok között. Bármennyire meg van benne a 
jóakarat, nem képes segíteni, mert nincsenek se-
gélyforrásai.  Kapkodnak fühöz-fához.  A nagyvezir 
a kamarák összehívásában lát segitő eszközt, — a 
szultán fél  a kamaráktól. Ozmán pasa ezek össze-
hívásában s még inkább összejövetelében biztos 
vezetőjét látja a forradalomnak. 

Nem tudják mittevők legyenek. A rendszeret-
lenség következményeü! a legkétségbeesettebb 
eszközökhöz folyamodnak.  A pénzváltókat rá akar-
ják kényszeríteni, hogy a kaimékat a régi árfolyam 
mellett váltsák be. Ezek azonban 420 piaszternyi 
árhoz szabják követeléseiket. Húszat elfogtak  kö-
zülök, de ez nem segít a bajon, csak öregbiti azt. 

A nagyhatalmak képviselői különféle  taná-
csaikkal növe'.ik a zavart. A pénzügyi tanács fran-
cia és angol biztosainak kemény nyilatkozatai még 
inkább súlyosítják a pénzügyi kalamitást Hozzájá-
rulnak a biztosíték kérések az idegen alattvalók 
személy- és vagyonbiztonságának érdekében. Az 
angol flottáját  akarja védelmükre Konstantinápoly 
alá rendelni. 

Minisztertanács minisztertanács után váltako-
zik. A egyikben a pillanatnyi kényszer nyomása 
s a minduntalan változó szükség szerint megsem-
misítik, a mit egy előbbi tanácsban határozakép 
meghoztak. A bajokat oly vészthozóknak, annyira 
feltornyosultaknak  tekintik a szultán környezeté-
ben is, hogy egy kitörő nagy forradalom  e'len, a 
mely a küszöbön áll, nem látnak már más kisegítő 
eszközt <; hatalmak végeszközénél, — a fegyveres 
erőnél Koncentrálják a laktanyákban a katonasá-
got. A behúzott csapatok egy része a leginkább 
veszélyeztetve hitt pontok körül a nyilt téren sá-
toroz. 

Az izgatottság kihat az előkelőbb mohamedán 
körökre is. Valamennyi az elviselhetetlenségig fo-
kozódott nyomor által gyötörve, kész a legkétség-
beesettebb lépésekre. Az Eynb nevü külvárosban 
a kitörés szél-án áll a nyomor által hajtott mozga 
lom. Hangosak a panaszok, fatalisztikus  az elszánt-
ság. Csak az első lökésnek kell megtörténni, hogy 
lángba boruljon az egész Stambul és véres küzde-
lem folyjon  a létért mindenki által minden ellen. 

Megdöbbentően tanulságos állapotok a kon-
slantinápolyiak minden oly nemzet számára, mely 
a korrupciót és árulást clhatalmaskodni engedi a 
kormányrudnál. Legtanulságosabb reánk a magya-
rokra, a. törökökre s ugy látszik, hozzá hasonló 
politikusaira. 

A kezdi-v&3fe,riu'.lyi  oltárogylet.*) 
Az oltáregylet mult év nov. 28-án tartotta 

meg közgyűlését, melyet Főtisztelendő Bálint Ká-
roly kanonok ur meghatóan szép elnöki megnyitó 
beszéddel üdvözölt. E beszéd lapunk számára az 
alábbiakkal együtt be lett küldve, minthogy azon-
ban a különben is terjedelmes jelentések lapunk 
szűk keretét nagyon igénybe vennék: kénytelenek 
vagyunk az alábbiakra szorítkozni s az egylet mű-
ködését feltűntető  jelentést közöljük. 

A lelkes éljenzések közt elhangzott igazga-
tói megnyitó beszéd után kezdetét vette a tanácsko-
zás 19 pontban. Egyik pont érdekesebb volt a má-
sirínál. Mindenik az egylet beléletét, működését és 
az elért üdvös eredményeket, minők: az egylet pénz-
tári állása, számadások vizsgálása, a kezelő bizott-
ság fólmentése,  a további pénzkezelés módja, A1 ós 
I'el-Csikon fiókegyletek  szervezése, beadott kérvé-
nyek tárgyalása, a főjegyző  évi jelentése, egy al-
jegyző választása, egy az egylet javára ajándéko-
zott kép kisorsolása sat.-tárta föl  a közgyűlés 
előtt. S hogy mindezek t mily szép rend, szellem, 
higgadtság és bölcs tappintattal vezette, az örök-
tevékeny nemes lelkű elnök bárónő: Szentkereszty 
Stephánie ő méltósága—fölösleges  mondanom. Elég 
annyit megemlítenem, hogy ő egyletünk szülője, 
élete, éltető véd és őrangyala, kit ez és sok más 
hazaszerte ismert jótéteményei, minden jók szivében, 
már is halhatatlanná tettek, s kit az isten egy há-
zunk. hazánk és a szenvedő emberiségnek sokáig 
megtartani kegyeskedj' k. 

F közgyűlés jegyzőkönyvén k egyik főpontja 
a „17 ik", vagy is: egyleti főjegyző  Bálint I.ászló-
nak „évi jelentése" a mint következik: 

• ) Til.gylialmaz miatt késelt. Szerk. 

J e l e n t é s 
a kezdi-vásárhelyi oltáregylet bizottmányának 1877 

aug. 5-től 1878 19-ik "terjedő működéséről. 
.Minden isten nagyobb dicsíiégére!' 

Mélyen tisztelt közgyűlés 1 
Mult év aug. 5-én történt a kézdi-vásárhelyi oltár 
egylet végleges megalakulása, mikor is az ideigle-
nes bizottság működése és az eg'ylet alakulása 
történetéről, tisztemből kifolyólag,  megtettem sze 
lény „évi jelentésemet" Azóta egyletünk egy év 
és három hóval vénebb lett s ma már örömmel 
; leüthet- m. hogv kerek számban épen kétévesek 
\ agyunk. Az át ha örömmel telikel az ember lel-
le, midén S/L:iiiése napjának ismét fölviradását 
szemlélheti: akkor örömtől kell áradozni a mi szi-
vünknek is ma midőn egyletünk születésének má-
sodik évfordulóját  ünnepelni szerencsések lehetünk. 

Legyen azért mindenek előtt — hála és kö-
szönet néked jóságod istenünk, ki ezen — a te 
nagyobb dicsőségedre, az oltári szentség imádásá-
ra s szent hajlékaid dí szőnek emelésére alakult, ol-
tár egyletének máso'uTi. évét is bel ölteni en-
gedted 1 

Legyen fiúi  hála s köszönet néki d — egyle-
tünk fővédnöke  •— nagy méltóságú püspök szere-
tett főpásztorunk,  ki e zsenge intézményt atyai 
szárnyaid alá venni s pártfogolni  méltóztattál! 

J.égy üdvöz te is — szülő édes anyja egyle-
tünknek: mélyen tisztelt méltóságos elnök-bárónő. 
Lelje minden szent, nemes és magasztosért hőn 
dobogó szived édes anya, öröméit zsenge szülötted 
ben áldás és siker karonázza igen hosszas életében. 
Lóhess a leghosszabb emberkorig boldog _ szemlé-
lője dicső müved nagya termettségének. Es felál-
dozó üdvös fáradozásaid  és számtalan áldozataid ál-
tal fölépített  ponthajlékok szentélyében jelenlévő 
istenség legyen megjutalmazója méltó érdemidneh. 

Légy üdvöz te is — két éves szülöttünk — 
bölcs, és buzgó igazgatója I Nagyon gyenge még 
zsenge egyletünk, alig kétesztendős szelíd lelked, 
bölcs kormányod, atyai kegyességed igazgassa 
azt ugy, hogy növekedvén a korban növekedhes-
sék kedvesség és pártfogásban  is Ften és embe-
rek előtt. 

Mindnyájan e kétéves szülött alkotó részei : 
mélyen tiszte.t tagok és tisztviselők I Legyetek ti 
is üdvözölve a mai szütetés és névnapon. A gond-
viselés őrködjék fölöttetek,  tartsa meg legdágább 
kincseteket a jó egészséget, hogy istennek tetsző 
képen ugy működhessenek, miszerint zsenge oltéir 
egyletünk a legkésőbb vénségre juthasson s akkor 
is virágozván bő gyümölcsöt teremhessen 

Milyen t, közgyűlés I bocsánat e szerény ki-
térésemért, hiszen mondám, hogy ma évfordulati 
emlék ünnep van, kellett tehát —nem csupán szo-
kás, de kegyeletből rövid üdvözletemet előre bo-
csátanom. 

Visszatérek most már oda, a honnan kiindul-
tam, s felsorolom  : mit müveit egyletünk élete má-
sodik évéb. n, hogy aztán megítélni lehessen abból, 
ha vájjon életre való-e, életet érdemel-e, két éves 
szülött ? 

iR78 augusztus 13-én püspök urunk ő nagy 
méltósága által megerősíttetett alapszabályok ér-
telmében a kézdi-vásárselyi oltár egylet véglege-
sen megalakult. Ugyanis az ideiglenes bizottság el-
nöke saját s a bizottság nevében — meleg köszö-
netét mondván az eddigi bizalomért — ki jelenti, 
hogy idl. megbízatásuk és azzal járó kötelezettsé-
gük megszűnt. Fölhívja tehát az egylet érdemes 
igazgatóját m. Bálint Károly föesperes  urat, hogy 
az alap szabályok 7 ij-a értelnében az állandó bi-
zottmány és 40 bizottsági tagnak 3 évre leendő 
megválasztását eszközölni szíveskedjék. — 

A megejtett választás eredménye következő 
lett : B. Szentkereszty Stephánie ő méltósága, 
mint egyletünk élete és védangyala egy szív és 
lélekkel, lelkes öröm és óhajjal az elnöki szék ál-
landó elfoglalására  fölkéretett,  mit a t közgyűlés 
teljes megnyugovására el is fogadott.  (Éljen) 

A két alelnökre tkt. id. Dávid Istvánnó és 
és méltóságos jócsa Józsefné  úrasszonyok egyhan-
gúlag választattak meg; de utóbbi gyengelkedése 
miatt a megtiszteltetést el nem fogadhatván  — 
szentlélek!: Kovács Péter né asszony köz felkiáltás-
sal alelnöknek meg válasz tátott. (Éljenek) 

Pénztárnoknak: tkt. Fejér Lu kács, — tárnoknak: 
t. Vertán Jánosné, — főjegyzőnek  : Bálint László, 
— aljegyzőnek; Kovács Lajos — Barnabás, és 
Szőke Dániel — szintén közfelkiáltás  utján meg-
választattak. (Éljenek) 

A mi a — 40 tagu nagybizottságot illeti : arra 
nézve kölcsönös eszme csere utján a gyűlés abban 
állapodott meg, hogy 20 tag a központból, 20 pe-
dig a vidékből választasson. Cgy is lett. (Lásd aug. 
15 -ik jegyzökönyvet.) 

Az egyleti igazgató kinevezése az alapsza-
baiyok ó-ik §-sa értelmében püspök urunk ő nagy 
méltóságának lévén fentartva  — örömmel je-
lenthetem, hogy e szép, de terhes tiszt m. Bálint 
Károly cz. kánonok, ker. föesperes  — plébános 
urnák jutott osztályrészül. (Éljen) 

Ekként megalakulván az állandó bizottmány, 
rögtön az alapszabályok 22 ik í} a értelmében — 
a tartandó évi tárlatról tanácskozott, melynek esz-
közlésére a bizottságot kérte fői. 

Ez alkalommal vette a gyűlés örvendetes tu-
domásul azt, hogy a nemes lelkű elnök bárónő az 
egylet javára letett roo frt.  eredeti alaphoz még 
100 frttal  járulván, annak 200 frtos  alapító tag-
ja tett. 



Ugyané gyűlésben vétetett köszönetteljes tu-
domásul, Somogyi kapitányné ö nagyságának 
az egylet alapító tagjai közé lett belépése ioo frttal 
kötvényben. Végre bemutattak a gyűlésben a pénz-
tári naplók részvényesek, adakozók könyvei és egy 
csinosan kiállított jegyzőkönyv. 

(Ví t - t levetkezik ) 

S /.i! v o sz te r- éj s z a k áj an *) 
(A'-' l-é.:ek nz éleiből.) 

Ködös, nyirkos téli nap. A lujskos utak szé-
lein és a sárnak felületén  o'y fénytelen  szürkés a 
hólepel, mint igazán a szemfödö.  A kétes homály-
ban nincs semmi távlat, semmi árnyék, semmi fény; 
löld és ég egyaránt csak egy ködtömeg. 

A ki az utcán van, siet hazafelé  vagy legalább 
barátságos szobába s irigyli azt, kinek nem kell 
kimozdulnia ; hoi — lia magánosan is — elmereng 
a kandalló tüze mellett. 

lilmcrengek én is. Ilisz egyedül vagyok, ma-
gányomat nem háborgatja senki sem ; — kinek is 
volna kedve magányos, beteg emberrel tölteni a 
Silvester-éjet ? Mindenki vidámabb tirsaságot ke-
res, hol a zajban feledheti  a multat s erösebben 
remélhet a jövőben. 

Csak én vagyok magamban, e gyedül ; még 
szolgám is eikéredzett, hogy kis lányát elkisérje a 
nőegylet „krisztkindli e. télyére", hol a szegény ta-
nuló gyermekeknek ruházatot, könyveket osztanak 
ki. Legyenek áldottak, kik jót c .elek-ísznek ! 

Egy gyermekkori barátom van, ki, mig vi lá-
dáman tölthettük a Szilvester-éjt, — mindig velem 
tartott ; most a szomszéd faluban  összegyűlt vig 
társaságba sieteit, hol a pohár, kocka s vig dal 
közben jobban repül az idő, mint egy magányos 
beteg ember társaságában. 

Egy gyermekkori kedvesem is van, ki félve, 
remegve az „illem szabályaitól", ugy titkon „lát-
tat", hogy vájjon hogy vagyok, mig jár más roko-
nok látogatására. 

De azok igazán meg is érdemlik : megérdem-
lik a legigazabb részvétet és vigaszt, mert n 111 
érdemeltek annyi fájdalmat. 

kényesen világított palotának t- rmeiben nagy 
léptekkel jár keresztül kasul egy magas férfiú.  — 
Szemei nyugtalanul tétováznak ; magas homlokát 
gyakran simítja végig hideg kezével s ujjaival sze-
meit is megtörli. E percben nyilik a tetem ajtaja 
s vidáman szalad azon át hozzá a világ legkedve-
sebb kis leánya; fürtös  fejét  felemeli  hozzá, teli, 
üde arcát fekete  szakállába rejti s ugy mondja 
el panaszát azon kedves motyogó beszéddel, mely 
a világon a legékesebb szólás. — j-.s jönnek a kis 
leányka után a már nagyobb fiuk,  kik közül az 
idősebbre atyja aggódva tekint és kérdi, ha még 
mindig oly erősen köhög-e. 

S távol ezen helytől, egy nagy város zajában 
n.igános szobában ül a nő, az anya és virraszt 
bet. g fia  ágyánál. () maga is beteg, évek óta sor-
vasztja egy láz ; de most mégis fenn  van. mert az 
anyai a ggodalom i rőt ad a gyenge t -stílek s két-
kedő remények közölt lesi fiának  minden mo du-
latát., 

Es mt g távolabb helyen, egy szük völgynyi-
lásb'n fekszik  egy kicsinyke falu;  ezen faluban, 
szép nagy kerttől övezve van egy ősi urilak, mely-
nek egyik kis részében van mostan csak világ és 
olyan suttogó csendesség. Egy még fiatal  l.íány 
fekszik  ott betegen az ágyban. Szép vonásain fel-
ismerhető, hogy már régóta fekszik  és szenved. 
Mellette ül egy tisztes uri nő, ki annyi szeretettel 
figyelmez  lányára, de mégis gyakran elméláz és 
nagyot sóhajt fia,  menye, lánya és unokája után, 
kik mindnyájan, távol egymástól, betegek és szen-
vednek, mint az őszi ez-'-ltől szétzilált levelek. 

L E G ü J A B 3. 
Tiszánál nagy számmal megjelent a szabad-

elvű párt. Csáky üdvözlő beszédében mondá, hogy 
a mult év a küzdelem éve volt s a jelen sem lesz 
a nyugalomé, olyan férfira  van szükségünk, mint 
te, ki erélyedröl, alkotmányszerü és a szabadelvű 
fejlődés  hívének ismeretes ; légy bizalommal hoz-
zánk, mint mi hozzád. 

Tisza Kálmán kijelenté, hogy teljes bizalmat 
helyez a pártban, őszinte lesz, kívánja, hogy nehéz 
küzdelmekben a siker az országé legyen. 

A fővárosi  küldöttségnek Tisza a következő-
ket mondá: A főváros  javát mindig akará, mert 
az országé is az. 

Ghyeinél Falk hangsúlyozta, hogy ö pártunk 
támasza is, ha az alkotmány megtámadtatnék : a 
nemzet egyhangú akaratát Ghyci tolmácsolja. 

(iorové hangsulyozá a párt összetartását. 
Wahrmann tisztelgő választóinak kijelenté 

hogy egyik ellenzékhez sem csatlakozhat ik, mert 
velők egyet nem ért s csak az okkupáció miatt 
vált ki a pártból s ha ez törvénynvé- lesz, nem cl-
lenzékeskedik. 

I «:•- *'.t A 11 érkezeit. Szerk 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Potsa József,  háromszékmegyei főispán  urat 
súlyos csapás érte. Tegnap délben egyik remény-
teljes, 13 éves fia  József,  Brassóban inlázban meg-
halt. A szeretett gyermek mellett hiába állt őrt az 
édes anya, hiába volt az apa aggódó figyelme,  az 
orvosi tudomány megkettőztetett szorgalma : a ked-
ves gyermeket nem lehetett az élet számára meg-
menteni. A mélyen lesújtott apa és anya vesztesé-
gét együtt érezzük mindnyájan. Leljék az oly ér-
zékeny megpróbáltatásnak kitett szülők vigaszta-
lásukat az általános részvétben, melyet e gyászos 
e^et keltett. A korán kiszenvedett ártatlan gyer-
mek pedig nyugodjék csendesen az anyaföld  ke-
belében ! 

— Bilkróní'.í A sepsi szentgyörgyi jótékony 
nőegylet folyó  hó i3-án köz vacsorával összekötött 
táncestély t rendez. Az előkészület "k már javában 
folynak.  Jövő számunk részletesebb értesítést hoz 
e tárgyban. 

— Kinevezós. A magyar királyi igazságügymi-
niszter Keh-men Imre kózdivásárhelyi kir. törvény-
széki Írnokot a sepsi szentgyőrgyi kir. járásbíró-
sághoz segédtelekkönyvezettővé  nevezte ki. 

-- lí;idolf  trónörökös mint író. ,.Tizenöt napa 
Dunán" e cim alatt nem rég egy vaskos kötet je-
lent meg Bécsben (ném-jtül), melynek szerzője Ru-
dolf  főh  -rceg, az osztrák magyar trón örököse. A 
főherceg  egy vadászati kirándulását írj 1 le itt. me-
lyet a múlt tavaszon t -tt Bécstől le egészen a déli 
magyar halárig. I5ár a könyv csak szűk körbon 
van elterjedve s könyvárusi forgalomba  épen nem 
bocsáttatott, egy bécsi lapnak mégis sikerült hoz-
záférni  s ez most isin jrtetést és mutatványokat kö-
zöl belőle. A könyv a következő ajánlással van el-
látva : ,,Lipót sógoromnak, a derék vadisznak, hü 
barátsággal ajánlva." 310 lapra terjed s gondosan 
készített tartalomjegyzék és előszó van hozzá irva. 
Anyaga 15 fejezetre  oszlik, megfelelőiig  a kirán-
dulás 15 napjának, mely 1878. ap il 22 tő! május 
7 ig terjed Tartahr.áról az ismertető lap azt irja, 
hogy eleven tollal, sok könnyedséggé, a tudomá-
nyos részletek pedig kellő alapossággal vannak 
irva s egyes helyei finom  észlelő tehetségről tanús-
kodnak. Különösen az ornithologiai részek oly tu-
dományos megfigyeléseket  tartalmaznak, melyeket 
a szaktudós is érdekkel olvashat. 

— Bíró Szentkereszty Bála menyegzőjéről kö-
vetkezőket irja a rBuk. H." : „Valóban csodáljuk, 
hogy a bukuresti sajtó, mely gyakran oly kicsisé-
geket is felemlít,  a Tlorescu-Szentkcroszty házas-
ságot minden megemlítés nélkül hagyta, még a fe-
hér (konservativ) lapok sem tesznek említést Pe-
dig már elmúlt két hete, hogy maga a metropolita 
ő szentsége a magyar mágnást a bojár urhölgygyel 
— most magyar urnő — megeskette, és Bukures-
ten még mindig beszéd tárgya ; ez annak a jele, 
hogy e házasságot nagy jelentőségűnek tartják, 
és még som tettek a lapok említést. — Bukurest 
e században nem látott még oly fényes  menyeg-
zőt. 400 magánfogat  és bérkocsi hozta a serindar-
templomhoz a vend 'geket és kíváncsi nézőket, — 
több mint tízezer ember sereglett össze, részint a 
magyar mágnásokat a pompás magyar díszruhá-
ban láthatni, részint pedig l-'lorescu tábornok ur 
iránti rokonszenvből. .Minthogy a bukuresti lapok 
a magyar vendégek neveit nem említették fel,  nem 
lesz talár, felesleges,  ha t. olvasóinkkil a december 
10 én megjelent masjyar daliák neveit tudatjuk: 
Báró Szentkereszty Zsigmond (örömapa), br. Szent-
kereszty B Ma (vőlegény), gr Bethlen Gábor, Nagy-
és Kis-Küküllőmegyók  főispánja,  gróf  Teleki Sá-
muel m. kir. honvédhuszárszázados, Bajsai Vojnics 
Géza m. kir. honvédszázados, gróf  Bethlen Márkus, 
báró Apor Gábor és báró Szentkereszty Pál. A 
magyar hölgyeket gr Rádayné szül. Szentkereszty 
Mária baronesse és Szentkereszty Anna baronesse 
képviselték. Az esküvő utáni ebédnél az uj asszony 
magyar diszfőkötőben  ült. Mé ugyanazon este el 
is hagyták Bukurestet. A vendégek 11-én este tá-
voztak. Ugyanazon a napon Creculoscu úrnőnél 
fényes  ebéd volt, ebéd után gróf  Bethlen Gábor 
művészileg játszott el néhány magyar népdalt, mi 
a hallgatókat nagyon elragadta. Florescu Sándor 
ur több szenatornak ki is jelentette, hogy szebb, 
és szívhez szólóbb zenét a magyarnál még nem 
hallót." 

— A marosvásárhelyi királyi táblánál ünnepély 
volt d '.comb"r 31-én. A királyi tábla teljes ülésé-
ben, az öss/.os kir. táblai bírák, fogalmazók  és ke-
zelő személyzet jelenlétében ekkor adatott át An-
talfy  Gábor kir. táblai birónok ő felsége  a király 
által jóváhagyott nyugdíjaztatási okmánya, melyben 
40 évi hó és lelkiismeretes szolgálata után, egész 
fizetéssel  nyugdíjaztatott Báró Apor Károly kir. 
táblai elnök emelkedett szellemű beszéd mellett 
kartársai elismerését és jó kivánatait fejezte  ki, a 
mit a már nyugalmazott kir. táblabirő megható sza-
vakban köszönt meg. Az isten éltesse még sokáig I 

— Köszönetnyilvánítás.  Tek. Jancsó Albert ur-
nák, ki egy jó tanuló szegény fiúnak  egy nadrá-
got és mellényt, tek Wellenreiter János urnák, 
ki 15 szál csMvf.it  és tok. ur. Cseh Károly urnák, 
ki két könyvet — saját müveit — és 12 cíarab ás-
\ányt ajándékozott a sepsi-szentgyörgyi  r.Székely 
Mikó tanodának", — hálás köszönetetét mond az 
elöljáróság. 

— IX. közlemény a Boszniában elesett har-
cosok családjai részére kegyadományokról:  Potsa 

Gyula kézdi-felső  járási szolgabíró által bekü'.de 
tett: Soosmező község részéről 14 frt.  21 kr , Pe 
selnek község részéről 1 frt.  44 kr., Barabás Ger-
gely körjegyző gyüjtöiven 2 frt.  35 kr..— összesen 
18 frt.  o. ért. — S. Szentgyörgy, 1879. jan. 2. 

P o t s a J ó z s e f ,  főispán. 
— A sepsi-szentgyörgyi jótókonynöegylet dec. 

31-én felállított  karácsonfájához  az alább közlöttek 
voltak szívesek becses adományaikkal járulni. Meg-
jegyezzük még múltkori tudósitásunk kiegészítéséül, 
miszerint a mondott alkalommal összesen Oo sze-
gény gyermek részesült ruházatban s 20—20 kr. 
pénzsegélyben, ezenkívül négy 2 — 2 frt  s egy 1 Irt 
pénzzel is segélyeztetett. A karácsonfán  adakozók 
neveit örömmel tesszük közzé a következőkben : 

1) A s.-szentgyörgyi jótékony nőegyL-t 9 pár 
csizmát, 17 shawlt, 10 db szoknyát, 10 db felsőt, 
10 pár harisnyát, 20 sing gyolcsot. 2) Potsa József 
főispán  ur, 10 frt.  3) Cserey Jánosné elnök, 15 dr!) 
keszkenőt, 12 drb. zsebkendőt, 6 ingnek valót és 
1 frt.  4) Bogdán Andrásné alelnök, 1 rend ruhá-
nak való szövetet és 1 frtot.  5) Kelemen Lajosné 
alelnök, 2 posztó ujjasnak valót, 5 pár kesztyűt, 
1 frt.  6) Bogdán István né ellenőr, 1 rend ruhának 
való szövetet, 1 frt.  7) Sebestyén Sándorné ellen-
őr, 10 drb. pogácsa, 1 kas alma, 1 frt.  8) Kökösi 
Endréné, 1 kalács, 1 frt.  9) Csutak Jánosné, 2 kö-
tény, 2 keszkenő, 2 schawl. 10) Mélik Jádosné, 2 
keszkenő. 11) Künle Józsefné  1 frt.  12) Veres Gyu-
láné 1 frt.  13) Bernstein Márkné, 2 schawl, 2 hi-
rászsapka. 14) Kis Dénesné 2 schawl. 15) Nagy 
Istvánnó tanítónő, 1 frt.  iö) Bodor Domokos 1 frt. 
17) Nagy Józsefné  vendéglős, 1 sapka, 1 schawl, 1 
keszkenő és gyömölcs. 18.) Lehrer Jánosné 1 do-
boz cukerli, 2 kalács, 1 fit.  19) Botzenhardt Pau-
lin, 2 schawl. 20) Kovács Gyuláné, 1 köntös, 2 kö-
tény, 1 fehér  cipó 21. Csákány Sándorné, 2 kö-
tény. 22) X. N. 2 keszkenő. 23) Dimény Eerenoz, 

1 sapka, 1 schawl, 1 keszkenő. 24) Bogdán Blan-
ka, Bogdán Marika és Bogdán Istvánka 1 gyü-
mölcsei feldíszített  karácsonlát. 25. Málnási Anta'.né 
2 frt.  26) Révai Lajos ref.  pap 1 frt.  27) Császár 
Domoko-.né 2 keszkenő. 28) Gyárfás  Júlia 1 kesz-
kenő. Közhirré'étetett S. Sstgyörgyön 187S. dec. 
31-én. Gyárfás  Lajos, főjegyző. 

— Tiszi Kálmán miniszterelnök Barabás Mik-
lós által készítendő arckép -re az ivek kibocsátása 
után mindjárt az első 24 óra alatt következők írtak 
alá : Antal Dénes 2 frt.  Adter Henrich 2 frt.  An-
tal Zsigmond 3 frt.  B irthos Domokos 2 frt.  Benke 
András 1 frt.  Betegh Bilin! 4 frt.  Bikfalvi  Ferenc 
2 frt.  Bogdán András 4 frt  Bogdán István 4 frt. 
Csabai László 3 frt.  id. Császár Bálint 12 frt.  ifj. 
Császár Bálint 1 frt.  Császár Domokos ó frt.  Csu-
tak Péter 2 frt.  Dálnoki Károly 3 frt.  Dévai Já-
nos 1 frt.  Domokos Benedek 1 frt.  Fejér József 
30 kr. Eogolyán Kristóf  2 frt.  Forró Ferenc 5 frt. 
Gál Antal 1 frt.  Garéb János 5 frt.  Gyárfás  K i 
roly 1 frt.  Gyárfás  Lajos 2 frt.  Gyárfás  Samu 0 frt. 
Horváth László 5 frt.  Jancsó Albert 1 frt.  Kele-
men Lajos 5 frt.  Kósa Dávid 1 frt.  Kosztyán Győ-
ző 2 frt.  Kováé IVdint 6 frt.  Koncéi Béla 1 frt 
Körösi Károly 1 í rt. Kufferstich  József  2 frt.  Künle 
József  24 frt.  Máiik József  2 frt.  Mélik János 1 frt. 
Mihály István 0 frt.  Molnár Samu 2 frt.  Nagy Ká-
roly 6 frt.  Nagy Károly 1 frt.  Nagy Sándor 1 frt. 
Nagy Dénes 1 frt.  Ötvös Pál 5 fri:  l'álfy  Dani 
1 frt.  Pollák Mór 1 frt.  Potsa József  10 frt.  Se-
bestyén Sándor 1 frt.  Séra Tamás 2 frt.  Sikó Jó-
zsef  2 frt.  Sorbán János 6 frt.  Sükösd Tamás 1 irt. 
Szentiványi Miklós 3 frt.  Thuróczy András 12 frt. 
Veres György 5 frt.  Pünkösti Lalos 5 frt.  Eglma-
yer Adolf  2 frt.  Jakaloos Simon 2 frt.  A további 
aláírásokat lapunk egyik közelebbi 'száma hozza. 

— Kök, mint b.'törö tolvajok. Bodzái Piri De-
meter házát — távollétében — még a mult évsep-
tember havában felverték,  mely alkalommal 370 
frt.  készpénze és 10 frt.  értékű ingóságai lettek el-
idegenitve. A vizsgálat, kutatás folyt,  de a ténye-
zőknek nyomára jöni nem lehetett, míglen a köze-
lebbi napokban az ellopott tárgyak közül két te -
keres vászon bodzái Muntean Nicánénál megtalál-
tatván annak szerzés módja iránt kérdőre vonatott. 
Előre még azt is tagadta, hogy a tény elkövetésé-
ről tudomással birna, azonban leánya a 10 éves 
Munteán Maruca a bűntény végrehajtását körülmé-
nyesen előadta s azokon az abban való résztvételt 
beismerte. A betörést és tolvajlást a f--:\.  unyába 
átöltözött Marika Nikulájné követte mialatt 
Munteán Maruca őrt állott. A lopott tár;;-vak gon-
dosan elrejtettek, s midőn már a dolog f<;  e iésbe 
kezdett menni, csak akkor szedték elő és vitték 
véghez az elosztást, melynek örömeit kevés időig 
élvezhették, mert most a holyi kir. járásbíróság 
börtönében tanulják meg amaz axiómát, hogy ide-
gen vagyonhoz nyúlni tilos. 

Betőrén. Zaláni Ilyés Dénes a most letűnt év 
utolsó napján pénz szükségben lévén, zavarán se-
gítendő, betört a Szabó Dávidné pincéjébe, hon 
nan 33 frt.  10 kr. értékű ingóságokat idegenitett 
el. Tényét, a mi ritkaság, önmaga fedezte  fel,  mi-
nek folytán  bekisértetett a szentgyörgyi kir. járás-
bíróság börtönébe, hol mélté> büntetését vcendi. 

— Ugyan a mult év utolsó éjjelén Simon Sá-
muel Bikfalva  községi jegyző ablakán belőttek. 

Az uzoni szolgabíró a helyszínén a rendőri elővizs-
gálatot azonnal megejtette, minek következtében 
Kese Dénes, mint a tény elkövetésével gyanúsított,, 
vizsgálati fogságba  helyeztetett. 

— Körispalaki id. Bedő Mózesnek ez év első 
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napián addig-, mig a templomban volt, záros lak-
telkéről két disznóját ellopták. A nyomban folya-
matba tett vizsgálat kiderítette, hogy a két disznót 
id. Bedő Mózes jogelőde Szabó Lajosné szül. Ba-
log Juliánná lopta el és eladás végett káinoki Gyön-
gyösi László disznóóljába hajtotta. 

— A gyermekkerti taneszközök megszerzésére 
mr. Szász Károly ur emberszerető fáradozása  foly-
tán gyűlt a következő összeg: Künle Józsefné  2 
frt.  Szász Károly, Betheg Bálint, Görög István, 
Csutak János, id. Császár Bálint 1 —1 frt.  E. B. 20 
kr. N. N. 10 kr. Összesen 7 frt.  30 kr. Ehez járul 
2 frt.  13 kr. A kisdedvvoda javára marad 9 frt. 
45 kr. — Nagy Olivia, gyermekkertésznő. 

— A gödöllői mszterium annál homályosabb 
kezd lenni, minél több pozitívnek látszó adatot, 
vagy cáfolatot  hoznak róla forgalomba.  Van olyan 
hir is, mely teljesen megcáfol  mindent, ugy a gö-
düllői paraszt följelentését,  mint a Gödöllőn tett 
nagyobb mérvű rendőri intézkedéseket. Egy éjjeli 
bécsi távirat viszont azt jelenté, — hogy a minap 
elfogtak  egy embert, ki azt mondta volt, hogy 
merényletet akar elkövetni. A „Presse" azt jelenti, 
hogy ezt az embert, ki a gödöllői históriában gya-
nús, nem is Ausztria Magyarországban, hanem 
Szász Altenburgban fogták  el, azon nyilatkozata 
alapján, hogy ő egy „uralkodógyilkos-szövetség" 
-nek a tagja, s a sors most őt jelölte ki. A „N. \V. 
Abendbl." egész „budapesti rejtelmek"-et tud elbe-
szélni Thaisz főkapitány  ur jelentései alapján. 
Konstatáltatott volna azok szerint, hogy néhány, 
Ausztriából és Németországból az utóbbi időben 
kiutasított szociáldemokráta Magyarországba s ki-
vált Budapestre jött. Egy a korzón levő kávéház 
hátsó szobájában, valamint a császárfürdö  éttermé-
ben is az utóbbi időben ismeretlen személyek gyü-
lekezeteket tartottak, francia  nyelven társalogván. 
A rend őrügynökök a hiányos kiejtésből konstatál-
ták, hogy ezek az urak nem franciák.  Továbbá 
egy kisebb budapesti szállodában „J. és Z." urak, 
állítólag Dél-Magyarországból jővén, vettek la-, 
kást s feltűnően  sok levelet kaptak Belgiumból 
Svájcból, Nénetalföldről  és Londonból. A két ur 
azonban ismét eltávozott a szálodából. Dec. 19-ikén 
meg a budai várban „vett szemre ölyvként a san-
da gyanú" néhány embert, kik ó Felségeik szoká-
sai után tudakozódtak, sőt elég vakmerően ily kér-
désekkel közeledtek a fegyveres  katonai őrökhöz 
is. Két nap múlva hasonlót vették észre a gödöl-
lői kastély körül is. Egy ember, ki hóna alatt 
papirtartót hordott, sokáig barangolt a kastély 
körül, azt mondván, hogy ő tájképfestő.  Sokféle 
kérdést intézett a kastélybeli személyzethez, s kér-
kezte, hogy vannak-e a parknak érdekes részle-
tei s szabad-e azokat lerajzolni. A várkapitánynak 
ezt bemondták, azt is, hogy vázlatai vannak s csak 
tiszta papirost hord hóna alatt: a várkapitány te-
hát jelentést tétetett a csendőrbiztosnak, s ez aztán 
éberen őriztette a kastélyt és környékét. Másnap 
a gyanús egyén nem ugyan a kastély környékén, 
hanem Hatvanban volt látható s a vasúti személy-
zettel lépett érintkezésbe. Az udvari hivatal részé-
ről semminemű különös óvó intézkedések nem té-
tettek. Az udvar átköltözésekor megerősítették 
ugyan az őrséget sa b ícsi udvari őrségből is hoz-
tak Gödöllőre egy csapatot; de ez nem kivéte-
les intezkedés, mert az őrséget mindig meg szok-
ták r rősiteni, valahányszor az udvar Gödöllőre köl-
tözik. ^ felségének  feltűntek  a csendőri mozgal-
mak,s midőn ezek miatt tudokozódott, jelentést tet-
tek neki. Toljesen nyugodt maradt s egy izbon 
azt a megjegyzést tevé, hogy a rendőri közegek, 
ioegessé levén a merénylet-láztól, túlbuzgóságuk-
ban messzemenő óvó rendszabályokat tettek. 

— Megnyugtatásul értesíttetnek az illető t. 
szüiők, hogy a kolozsvári állami tanitónőkénezde 
bennlakó növendékei között ünnepek előtt lábra 

kapott diphteritis — habár fájdalom,  áldozat árán, 
— teljesen megszűnt; mindazáltal elővigyázatból 
a szünidő meghosszabbittatik s a tanítás ugy a ké-
pezdei osztályokban, mint a gyakorlóiskolában csak 
január hó 15 én fog  megkezdetni. Kolozsvárit, 1878. 
évi december 31-én. Kozma József,  m. k. igazgató. 

— A cár haragja. A nyugtalanságok, főleg  pe-
dig a tanulók tüntetései a cár és trónörökös közt 
fölötte  heves és szenvedélyes jelenetekhez szolgál-
tattak alkalmat. Bármennyire iparkodtak ezen je-
leneteket eltitkolni, ma egész Pétervár tudja, hogy 
a cár, midőn a koronaörökös a tanulók kérvényét 
éles szavakkal támogatta, dühtől elragadtatva a 
Cezarevits trónörököst sétabotjával megfenyegett  -. 
A cár a nagy ingerültség miatt lebetegedett — a 
trónörökös pedig palotájában, melyet rendőrök és 
zsandárok állnak körül, fogva  tartatik. 

— A férj  bosszuja. Szomorú eset történt mult 
vasárnap a Rue Vintimille, Páris egyik legelőkelőbb 
negyedének egyik házában. Fél év óta lakott itt a 
35 éves Filliette fiatal  nejével. Azon este a házban 
lakó vendéglőst meglátogatta Filliette és feltűnő 
sürgősen követelte az élelmezésért szóló számlát ; 
azt mondá, hogy ha rögtön nem adják, meglehet 
elkésnek vele. Kifizette  a számlát, s aztán sem őt, 
sem nejét nem látták többé. Két nap múlva, midőn 
lakásán nem látták, gyanokodni kezdtek és ren-
dőrség segélyevei feltörték  az ajtót. Iszonyú tátvány 
tárult a belépők szeme elé : az első szobában fe-
küdt Filliedte nejének holtteste, egy ingben, véré-
ben úszva; mollette teljesen felöltözött  férjének 
holtteste, még a kezében szoritot revolverrel; a 
másik szobában harmadik, holtest feküdt:  a házi-
baráté. Mindhárom revolverlövés által ért véget. 
A szomorú eseményről elegendő felvilágosítást  adott 
a szomorú szituáció. Filliette hűtlenségén kapta ne-
jét, s először a csábitót, aztán nejét és végül magát 
lőtte agyon. 

— Sommisem uj a nap alatt. A pekingi hivata-
talos lap egy khinai levelét közli, ki azt állítja eb-
ben, hogy a telefon  már a 962. esztendőben ismeretes 
volt s egy pekingi lakós találta föl. 

— Földrajz az elemi népiskola III. osztálya 
számára, irta B a r t h a Béni, tanitó. Ezen könyv, 
a mint korábban jelezve volt már megjelent és kap-
ható~Pollák M. könyvkereskedésében  S.-Szentgyön, 
ára 25 kr. Jó lélekkel ajáljuk a t. tanitó urak és a 
t. iskolaszékek becses figyelmébe  a megjelent föld-
rajzot, anyival inkább, mivel ezen helyes módszer-
rel irt s padagogiai ügyességgel összeállított tan-
könyv a székelyföldön,  de főleg  Háromszéken nem 
csak hézagot pótló, hanem egyúttal a tanítás jó 
eredményére nézve is hasznos szolgálatot tesz. E 
könyv fokozatosan  vezeti be növendékeket a föld-
rajzi előismeretekbe, mely után a térkép rajzolta-
tása, ismertetése, olvasása következik. S ily be-
vezetés után Háromszékmegye részletesen s Erdély 
elég terjedelmes alakban van földolgozva.  (Bekül-
detett.) 

„Koszorú" cimen a Petőfi-társaság  januartól 
kezdve egy havi közlönyt ad Szana Tamás szer-
kesztése alattt Az első füzet  már megjelent párat-
lan szépségű kiállításban, mely a Franklin társu 
latnak valóban díszére válik. Mellékletül Petőfi 
Sándor arcképét hozza, ra;!y a költőnek dr. Beli-
csay Imre birtokában lévő egyetlen fény  képe 
után van másolva. A füzetet  Jókay „Maguk ketten" 
czimü elbeszélése nyitja m g adalékul a Petőfi-
korszaka Vannak benne Fndrödynek, Balázsv S.-
nak, Szana Tamásnak, Kertbenynak értékes mü-
vei. Fokozza e füzet  érdekeltségét Petőfinek  egy 
kézirata, mely valóban kedves emlék a kegveletes 
utókor előtt. E szép vállalat méltó a társasághoz, 
melyet képvisel. A „koszorú" megrendelhető Raut-
mann Frigyesnél Budapesten, ára egész évre 10 
frt,  félévre  5 frt. 

E ' t é k - ég Táltó-árfolyain  a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén január 3-án. 

Magyar aranyjáradék 83.05 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

1860. államsorsjegy 73.35 
Osztrák nemzeti bankrészvény 114.80 

„ hitelintézeti „ 786.— 
Magyar hitelbank 223.75 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5-571/, 
Napoleond'or y.35 
Német birodalmi márka 57 60 
I .omlón 116.75 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: L'ollák Mór. 

PalyúzaM hirddes. 
Angyalos, Besenyő é; F.reszte.vény közsé-

gek külön segédjegyző alatti csoporttá alakul-
ván, a 200 frt  évi fizetéssel  összekötött segéd-
jegyzői állomásnak választás urjáni betöltésére 
pályázat nyittatik s utasíttatnak pályázni kívá-
nók ebeli kérvényüket 1879 évi január 10-ig 
al< lirthoz beadni 

Sepsi-Szentgyörgyön, 1878. dec 30. 
Ur. Apor Gábor, 

2 - 2 szolgabíró 

Pályázati hirdetés. 
A Kisborosnyó, Fddoboly és Egerpatak 

községekből alakított csoportban üresedésbe 
jött körjegyzői ál'amásra évi 400 írt. fizetés  é* 
természetbeni lakással pályázat hirdettetik. 

Az 1871. évi XVl l í . t. c 74. S-sa értelmé -
ben felszerelendő  pályázatok jövő 1879. évi ja-
nuár hó 12-éig alólirthoz beadanöók. 

Uzon, 1878. ded. 29. 

A háromszékmegei sepsi felső  járási szol-
gabíró 

Tompa Miklós, 
2 3 szolgabíró. 

Hirdetmény. 
Bereckben a városi tanács alatt levő ven-

déglő' 1879, 80, 81 és 82 egymásután követ-
kező 4 évre folyó  évi j a n u á r i l ó 12-éil. d n 
3 órakor, nyi vános árverés utján haszonbérbe 
kiadatik, mire érdekeltek ezennel meghivatnak 

Az árverezési feltételük  e városi tanács-
háznál megtekinthetők. 

Beteck 1S79 január ?. 
A városi tanács : 

G;U)or I (ur«>, 
1—3 polgármester. 

n a g y v á l a s z t é k b a n érkeztek 
|f*» ós rendkívül olcsó sírban kaphatók 

P(ILLÁK MÓR könyvkereskedésében. 
Elfogadtatnak  egyszersmind a közeledő újévre 
minden nyelven megjelenő füzetekre  és hír-

lapokra előfizetések  bolti árban. 


