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Az újév a nagyhatalmaknál. 
( ) Hogyan találta az újév az európai 

hatalmakat? Semmivel sem különben, mint a 
mu't esztendő. Dacára annak azonban, hogy 
keleten véres háború zaja hallszik, dacára a 
I. ii'ső látszatnak, az újév bizonyos tekintetben 
mégis igér valamit, mivel a béke végleges hely-
reállítását helyezi ki'álásba. Az újesztendő csu-
pa béke, őszinteség és jóakarat szemmel lát-
ható jeleivel köszöntött be. Az angol és orosz 
— két egymással szemben álló kifent  kard éle 

— tigy látszik barátkozni kívánnak egymással. 
Az orosz cár az angol királynőnek sajátkezüleg 
irt levélben gratu'ált s részvétét igen meleg 

sá lé S^i  sÉb* 

Töredékek egy ezután megírandó naplóból. 
(Nyári vendégeim.) 

Hogy is volt csak ? . . Hol is kezdjem ? . . , 
Jertek, oh jertek vissza édes szép emlékek ! 

Hadd ujitsalak meg, mielőtt elmosódnátok az em-
lékezet táblájáról 1 

Miért is nem vezettem magán élményeimről 
rendes naplót, miért nem jegyeztem le bár az évek 
és napok számát ? most nem kellene ezekért törni 
a fejemet. 

De meg kell lenni ! E lapok szerkesztője nem 
hagy békét nekem; uton-utfélen  megtámad, hogy 
irjam le én neki, amit egyszer-máskor I z s ó Mik-
l ó s r ó l s másokról elcsevegtem. 

Ám legyen ! Abból, a mi megtörtént, sokat 
feledtem  el, különösen az év- és napszámokat; — 
csak azt irom, a mire bizonyosan emlékszem. 

Ha unatkozni fog  az olvasó e sorok olvasása 
alatt, annak nem én: a szerkesztő ur az oka. 

Hogy is volt csak ? . . Hol is kezdjem ? . . 
Hát a szegény falusi  papot nyárban, midőn 

hivei a munka mellett izzadnak, megölné az una-
lom, a társalgási vágy, ha nem volnának a nyár-
unk kedves vándormadarai. 

Eveken keresztül egy szál magamra laktam a 
tágas papi lukban, egész udvartartásomat egy tiz 
éves, prefektusnak  cimzett fiu  képezte. De mégis a 
nyári idény alatt ugy megnépesedett néha a papi 
lak, hogy alig fértünk  benne. 

Im ott jön egy csoport diák éhesen, szomja-
san. Nagyon rövid az üdvözlési és az elfogadási 
ceremónia, hamar itthon találják magukat, csak 
tetszik, mintha a gyaloglásban megfáradtak  volna, 
mert „madarat — akarom mondani csirkét — lehet 
velők fogatni".  Otön-haton rohanják meg a jámbor 
madarakat, a hatodik, hetedik biztosit arról, hogy 

hangon fejezte  ki. Az egymáshoz közeledésnek 
kétségbevonhatlan jele. 

A török-oiosz konvenció megkötését is 
közel kilátásba helyezte az újév s a k e l e t -
r u m é l i a i legvitásabb kérdés megoldása is 
egy jelentékeny lépéssel tovább ment. 

A szultánt és uj kormányát il etöleg csupa 
jó hírekkel köszöntött be az uj év. A szultán 
Kheireddin pasával a birodalom regneratióján 
mü-.ődik ismét, a mi — feltéve,  ha igy tart 
tovább is — nem épen megvetendő' vívmánya 
lenne ennek az esztendőnek. 

Ezalatt távol keleten tűzzel és vassal, vér-
rel és lánggal irják a cáfolatot,  melyet semmi 
nemű hivatalos dementi meghazudtolni nem bir. 
A keleti válság talajának vulkanikus természete 
nem tagadja meg magát. A lezajlott háború 
annak vészes erejét ki nem merítette s hirte-
len, váratlan erupciok veszedelme nóttön-nó'tt. 
Ázsiában Oroszország ellen feltámadnak  a lá-
zok, kikről megfeledkezett  a világ Olaszország 
mesterkedései Afrikában,  Tunisban felkeltik  a 
Középtenger uralma fölötti  versenyt, melyhez 
majdan bővebben hozzászó'unk, mire ezen ügy 
jobban kifejlik  mostani homályából. Európáról 
pedig gondoskodik Oroszország. 

Mialatt ugyanis a nyugati hatalmak, — a 
muszka érzületii Németországot is ideértve — 
megható egyél telmüségggel a kelet-ruméliai 
kormányzóban megállapodnak s az európai bi-
zottság a mohamedánok és keresztények békés 
megférésének  és nyugodalmas kormányzásának 
lehetővé tétele végett egy mintaszervezet ki-
dolgozásán buzgólkodik : az a'att a nemes bol-
gárság, támaszkodva az orosz megszálló sereg 
elnéző konnivenciájára, kiirtja az egyik felet, 
kivel a békés megférést  kellene lehetővé tenni 
s ezáltal tagadhatlanul jelentékenyen megköny-
nyiti az európai bizottság feladatát.  Az angol 
tudósitások nem győzik részletezni azon irtóhá-

ért a hordó csapolásához s nem járok ugy, mint az 
egyszeri kálomista pap Csokonai Vitéz Mlhálylyal, 
a ki cserben hagyott „csapot-papot". 

— Ne tessék a teritékért, tányérért, késért, 
villáért, pohárért aggódni, — mond az öregebbik 
diák — van nekünk bicskánk, meg aztán a kan-
csóból is tudunk mi inni I 

A szomszédasszony vezetése alatt az ifjú  kuk-
ták segédkezésével a nagy tál paprikás csirke ott 
párolog ; biz a nemsokára ugy elpárolog, hogy a 
Bodri kutya hiába csóválgatja a farkát.  Igen fia-
talok voltak voltak a csirkék, nem igen volt csont-
juk. Mig a csirkékből egy szárazláb, az első kan-
csó fenekén  egy csöpp darlaci bor volt, — addig 
„conticuere omnes intentique ora tenebanf;  de rö-
vid negyedórai műtét után megered a dal: 

„Fiuk, az isten áldjon meg 1 
En is iszom, igyatok!" 

Milyen lélekből, milyen zamatosan, milyen 
összliangzóan zeng a dal 1 

Áldjon meg az isten kedves fiuk  1 Oh milyen 
kedvesek, oh milyen boldogok vagytok ! 

Gyermekkorom szép álmai, 
Ifjúságom  szép tavasza, 

Ii köLöző madarakkal 
Miért nem tértek ti is vissza ? 

Aztán a dal után közbe-közbe pattogni kez-
denek az élcek, adomák. Jaj annak, a ki céltábla 
talál lenni I Az egyik elmondá legátusi kalandjait, 
a másik elmondá, milyen „kutyaliter infestálá  a jó 
dominusokat". Ha Bolond Miska, vagy Figaró le-, 
jegyezték volna, Jankó lerajzolta volna e fiuk  be-
szédét, alakját. Mokány Bercinek abrincs ! nem há-
rom, tizenhárom ki.idásban, annyi ezer példányban 
forognának  közkézen ezek a jelenetek. A z élcek 
vidám kedélyt, a vidám kedély jó étvágyat hoz-
nak. Eljött a vacsora ideje. Arra a rengeteg ha-
ricska-puliszkira, mely alatt rengett az asztal, még 
jobban csúszott a darlaci. Mikor azon kezdettem 
búslakodni, hová fektetem  kedves vendégeimet: 
azt felelték,  hogy még nem álmosak. Reggelig nem 
lettek álmosak. 

Mikor másnap azt kérdeztem, hogy innen 

borút és rendszeres fosztogatást,  mely a mo-
hamedán elemet megfosztva  ősi földtulajdonától, 
elűzve azt háza tájáról, szántóföldje  határából, 
földönfutó  koldussá teszi azt, kinek életét el 
nem vette. 

E viszonyok szempontjából tekintendő azon 
legutóbbi kitörés, mely egyszerre Makedóniából 
uj török vérengzések, még pedig rendes had-
seregbeli tábornok vezérlete alatt elkövetett 
vérengzések hírével veri fel  a világot. A hely-
színén levő angol tudósítók már hetek előtt 
mint szeírtanuk jelentették, hogy a bolgár fal-
vakban látják, hogy a falunépe  fegyvergyakor-
latokat tart, jelentést tettek a makedoniai iz-
gatók üzelmeiről, melyekkel az orosz katonai 
hatóságoknak nagyon is világos elnézése mel-
lett orosz fegyverekkel  a porta ellen lázadás 
szerveztetik. — E lázadást Makedoniában az 
orosz katonák, kik oly pontosan ismerik a tö-
rök csapatok állását és mozdulatait elú're, nagyon 
tudhatták. Ugyancsak módjukban van kiszámí-
tani a vereség mérvét is, melyet ezen bolgár 
paraszt felkelőknek,  gyarló katona létökre a 
török rendes hadicsapatoktól majdan okvetetlc 
niil szenvedniük keli. 

Azon őszinte jóakarat után, melyet a cár 
és né^et szövetségese a berlini béke pontos 
végrehaj'ása iránt eddig tanúsítottak, mi el-
lenvetésük is lehetne az európai kabinetnek 
ezen uj fordulat  ellen, melyet külesemények, a 
porta magatartása >erőszakolnak* a cárra? — 
Vagy belenyugodnak az orosz követelésbe, vagy 
újra felmerül  a megszállás, az egyoldalú, vagy 
vegyes megszállás kérdése, de ezuttal a gyors 
ésg\ökeres megoldás követelményével  E meg-
oldás fogja  azután eldönteni, vájjon a béke csak 
egyelőre is fntarth.itó  lesz-e, vagy újra meg-
indul-e az oronz háború — e z u t t a l E u r ó p a 
e l l e n ? 

merre felé  akarnak utazni, elkezdették olyan szép 
hármoniában énekelni : 

„Haragszik a gazda, 
Hogy mi itt mulatunk, 
Hej I Vigye el a házát, 
De mi itt maradunk." 

Sőt az egyik arra is rájött, hogy a ház sem 
az enyém ; a föld  az országé, a ház a református 
státusé. 

A sáskák a kipusztított tájról elvégre is to-
vább repülnek. Az én kedves fiaim  is mikor észre 
vették, hogy üres a túrós dézsa és a hordó: to-
vább repültek. 

Dehogy sajnáltam tőlük I örömest koplaltam 
utánuk; hisz még maradt annyi, hogy annak a 
zilahi suplikáns diáknak is jutott, aki azt mondta : 
„tavaly az egész Erdély az enyém volt, az idén 
csak a székelyföld  az enyém", (azaz : tavaly egész 
Erdélyben koldulhatott, — most ezen szabadalma 
csak a székelyföldre  terjed ki ) Ez tavaly is meg-
fordult  nálam, tudja, hol Kosztozom, tudja, hol la-
kik a mosóném, a suszterem, szabóin ; kimosatja 
fehérneműit,  megfoltoztatja  cipőit, ruháit. Mert hi-
szen a szegény fiút  csak nem ereszthetem tovább 
szennyesen, rongyosan ; én is voltam mendikáns, 
az én fiam  is lehet még ilyen magas rangú tourista. 

Már épen útra készül az én ifjú  barátom, de 
im betoppan eperjesi suplikáns kollegája ; némine-
mű Brod-Neid-dal néznek farkasszemet.  Az ozsonna 
mellett szépen összebarátkoznak, de mikor a zilahi 
azt mondja : lu (e helyett: ló), az c-t, az i t, az ii-t 
csak ugy kutyafuttában  cserélgeti, az eperjesi meg 
istenért sem ejtene ki egy ly-et, meg egy tompa 
a-t stb. s ilyeneket mond: _kevil vágyuk a nádrá-
gumrá" sat., akkor aztán elkezdődik a nyelvtani 
harc-háboru; szerencsére prefektusom  (inas) véget 
vet a vitának, székelyes dialektusa feltűnik  a két 
leendő tudósnak. — A közös ellenséggel szemben 
fegyverszünetet  kötnek s nagy okosan jegyezgetik 
be tárcájukba, hogy a székelyföldön  milyen csu-
nyául beszélnek. 

Isten vigyen békével vándormadaraim 1 Egyi-



* Az oszlrák-inagynr bank megalakulásával 
kapcsolatban megalakult a választott biróság is, 
melynek felállitását  a banktörvény 53. §-a rendeli. 
Ezen választott biróság tagjaivá magyar részről 
Majláth György országbiró, mint a semmitőszék 
elnöke, Soltész Albert, Vértessy Sándor és Manoj-
lovics Emil semmitőszéki birákat, — osztrák rész-
ről Schmerling lovag, az ottani semmitőszék elnö-
ke, Stocker, Schubert és Mages udvari tanácsoso-
kat nevezte ki. 

A válasZ'Ott biróság, mint a r P . El." jelenti, 
még e hó folyamán  megalakul és megválasztja el-
nökét. A biróság feladata  rendkívül fontos,  meny-
nyiben mindennemű jogorvoslat kizárásával végér-
vényese \ dönt, valamely kormánybiztos részéről a 
bank közgyűlésének, ugy a főtanácsának  határo-
zatai ellen emelt óvás felett,  ha a kormány és a 
bank közt megegyezés nem jön létre. 

A választott biróság előtt érvényesitendők 
továbbá mindazon igények, melyek az osztrák-ma-
gyar bank kormányzója, alkormányzói és főtaná-
csosaira nézve a banktörvény 35. és 43. szakaszai 
ban megállapított felelősségből  erednek, végre a 
választott biróság dönt a társulat feloszlása  alkal-
mával a társulati tagok közt felmerülő  vitás kér-
désekben. 

* Az osztrák luiiiisztrrrálságra nézve a „Pest. 
Ll."-nak Bécsből távirják, hogy nem valósul az 
ujabban felmerült  ama hír, miszerint Potocki gróf 
volna az osztrák kabinet fejévé  kiszemelve. Beszé-
lik ugyan, hogy a fejedelem  nem régen Potocky 
gróf  irányában azon reményének adott kifejezést, 
hogy készen fogják  őt találni, ha a koronának szük-
sége volna reá; de nem hiszik, hogy ez a kabinet-
alakításra vonatkozott volna. 

Oroszország lojális szándékai ól ma két ol-
dalról is kapunk biztosításokat. Eondonból jelen-
tik, hogy Sándor cár legújabban Alice hercegnő 
halála alkalmából részvétnyilatkozatot intézett Vik-
tória királynőhöz, mely lényegesen különbözik az 
ilynemű szokásos levelektől s bár tulajdonképi po-
litikai tartalma nin;s, mégis hozzájárulhat a köl-
csönös közeledés elősegítéséhez. Szentpétervárról 
egyidejűleg távirat érkezett Lond nba azon hírrel, 
hogy Sir Ali Oroszország közbenjárása mellett kész 
azonnal békét kötni Angliával, mire a londoni ka-
binet értesité lord Eytton sztpétervári angol nagy-
követet a békefeltételekről,  melyeknek legfonto-
sabb része az, hogy az angolok az egész Jusu-völ-
gyet Üsellabadig megtartják. Másrészt Szentpéter-
várról a „Pol. Corr." egy hosszabb levele bizonyít-
gatja, hogy mind azon h i r e k , a melyek az 
orosz kormány és közegei magatartásáról terjesz-
tetnek, csupa rágalmak, mert Oroszországnak sem-
mi része sincs a bolgár mozgalmakban, Oroszor-
szág loyálisan törekszik az egyetértésre Angliával, 
Ausztria-Magyarországgal s a végleges béke meg-
kötésére Törökországgal stb. — Sajnos, hogy ezek 
mind csak épen olyan hivatalos biztositások, mi-
nőkhöz már évek óta hozzá szoktunk s melyeket 
épen a „Pol. Corr."-nek egy Drinápolyból kelt s 
alább terjedelmesen közlött tudósítása alaposan 
megcáfol.  Ep ezért csak természetes, hogy Anglia 
fokozott  éberségéről is kapunk híreket, melyek ar 
ról tanúskodnak, hogy a londoni kabinet nem haj-
landó magát meglepetni olyanforma  fordulat  által, 
mint volna pl. az, ha Oroszország ápril hóban egy-
ket délnek, másikat északnak indítottam útnak, — 
egyiket egy borvizes szekérrel, másikat egy isme-
rősömmé!. 

* 

Kinézek szénagyüjtőimhez a rétre. 
Alig pihenek meg a boglya tövében, inasom 

által vezéreltetve kit látok ? 
Ki ez a kedves ismeretes arc ? Mintha együtt 

ringatták volna bölcsőnket, mintha egy emlőről 
c S y tejet szoptunk volna, mintha együtt játsztuk 
volna el gyermekjátékunkat,  együtt élveztük volna 
az ifjúság  örömeit! 

Egyszerűen, de tisztességesen öltözött nemes 
magatartású ifjú  közeledik felém  mosolyogva. Ön-
kénytelenül megöleltük, megcsókoltuk egymást, — 
pedig ezen első találkozási percig soha sem láttuk 
igy mást. 

— En már ismerlek tégedet; ugy látom, te 
is ismersz engemet, de tán még sem tudod neve-
met. r;n D ö r a ö t ö r J á n o s vagyok Pestről. 

E névre néhány kisebb költemény viszhang-
zott lelkemben, melyeket nemrég olvastam. 

Fogadjátok örök hálámat kolozsvári, maros-
vásárhelyi barátaim, hogy hozzám utasitátok ez 
ifjút,  kiben az életben egyik legszebb, legrokon-
: ...-ívesebb lelket ismertem meg-. 

K ét és fél  napot töltött el nálam az én János 
öcsén) ; ezek voltak életem legkedvesebb percei. 
Szerény hajlékomban testvériesen osztottuk meg 
azt a mi volt. Két párnám volt; szegény jó anyám 
adta ezeket; megosztottuk Jánossal; a nagyobbik 
.volt az övé, a kisebbik az enyém. Sokáig vesze-
kedtünk az osztály fölött,  aztán hogy mindket-
tőnknek két-két párnája legyen: egyik párna he-
lyét bibliákkal, a másikat kursusokkal pótoltuk. 
Az Olt partján a boglyák és füzek  árnyában, Nagy-
avas sürü karcsú cserfái  alatt madárdal mellett, 
mint két szerelmes órákig csevegtünk, órákig hall-
gat unk. Ilyen átlászátö lelket soha sem láttam. 
Mintegy megbűvölve mint egy oltár előtt multam^ 

szerre mégis azt találná mondani, hogy nem hív-
hatja haza csapatait Ruméliából. 

Konstantinápolyban, mint a táviratok bizonyít-
ják, a viszonyok nem javulnak, a kormány nem 
képes segíteni a zavarokon s az izgatottság oly 
nagy, hogy a szultán nem meri megtenni szokásos 
látogatását a mecsetben. Â zavargásnak nagyrész-
ben oka ugyan a kétségbeejtő pénzügyi helyzet, 
de nem kevésbé a személyes klikkek azon szomo-
rú harca is, mely évek óta lehetetlenné tesz Kon-
stantinápolyban minden komoly lépést a viszonyok 
javítására. Mint a „Times" konstantinápolyi levele-
zője konstatálja, minden összeesküvésnek, zavar 
gásnak, melynek hire a török fővárosból,  fájdalom 
oly gyakran érkezik, két forrása  van: vagy a ha-
talmon levők akarnak megszabadulni ily módon 
veszedelmes versenytársaiktól, vagy e versenytár-
sak akarják megbuktatni a kormányon levőket, s 
e folytonos  marakodásban az állam mind végzete 
sebb válságokba jut. — E személyes küzdelmekre 
nézve legjellemzőbb az, hogy a száműzött Mahmud 
Damad basa számára fentartják  a tüzérségi főpa-
rancsnoki állomást, számítván arra, hogy rövid idő 
múlva visszatér. 

A francia  tuniszi konfliktus  ügyében terjesztett 
hír, mintha a francia  kormány ultimátumot intézett 
volna a tuniszi bejhez, alaptalannak bizonyul, sőt 
remélik a viszály békés kiegyenlítését, annál in-
kább, mert Kheireddin basa nagyvezir sürgönyt 
intézett a bejhez, felszólítván  őt, hogy ungedjen 
Eranciaország kívánságának s kímélje meg Tunist 
és a portát a különben várható kellemetlensé-
gektől. 

Az afcán  kérdésben az angol közönséget kissé 
kellemetlenül érinti annak bebizonyulása, hogy Ja-
kub khán csakugyan nem ment Dsellalabadba s 
egyelőre aligha tervez is ilyesmit; e szerint a há-
ború rögtöni befejezése  nem várható. Mindazáltal 
katonai körök nem hiszik, hogy az afgánok  ellen-
állása még sokáig tarthasson, mert habár Jakub 
khán derekabb vezér, mint atyja s a népnél ked-
veltebb is, hadsereget alig fog  többé összetoboroz-
hatni, annál kevésbé, mert Sir Ali az összes kin-
cseket, 30 millió rúpiát magával vitte Turkesztán-
ba ; a katonaságot nincs többé miből fizetni  Azt 
hiszik, hogy Kandahar elfoglalása  után a háború 
be fog  fejeztetni  ; táviratok pedig már jelentették, 
— hogy az angol csapatok közelednek Kanda-
har felé. 

Az 111 olasz kormányról Bismarck hg lapja a 
pNordd. Ztg." igen dicséretes dolgokat jegyez föl. 
Depretis ur körrendeletet intézett valamennyi me-
gyefőnökhöz,  rendőri hivatalhoz stb., hogy a for-
radalmi izgatásoknak útját állják s a különböző 
felforgató  egyletek, ezek közt az Ausztria-Magyar-
ország ellen működő „Irredenta" ellen is a törvény 
teljes szigorával járjanak el. Az illető hatóságok 
meg is kezdték a rendelet végrehajtását. — Most 
csak az kérdés, hogy a rövid idő múlva egybeülő 
parlament korai véget nem készit e Depretis ur 
rendcsináló buzgalmának. 

Kheireddin nagyvezir programmia 
A „Pol. Corr."-nek irják Konstantinápolyból, 

hogy Kheireddin pasa a mult szombaton meghívott 
három európai nagy hirlaptudósitót és körülbelül 
a következőképen nyilatkozott előttük : 

„Mindenki elismeri bizonyos reformok  beho-
zásának sürgősségét. A szultán azért hívott meg 
engem a nagyvezirségre, hogy megkezdjem a re-
formok  és az átalakítás müvét. Remélem, hogy ez 
sikerülni fog  nekem, az lesz nagyravágyásom, hogy 
a jogosság és méltányosság által az igazság és a 
haladás embere h gyek. Azok, a kik olvasták sze-
rény irataimat, — tudják, hogy az alkotmányos és 
parliamenti kormányzás híve vagyok. Az én szán-
dékom tehát az, hogy a birodalom képviselőit nagy 
mértékben használjam fel  a kormányzásra, azért 
mihelyt a körülmények meeengedik, össze fogom 
hivni az ottomán parlamentet. Ez az idő nem ér-
kezett még el, mert a két ház ülés a csak szen-
vedélyes vitákra nyújtana alkalmat, a melyek föl-
ingerlik az országot, de hasznot nem hajtanának. 
— Előbb a függő  külügyi kérdéseket kell elintéz-
nünk, az országban állandó rendet csinálnunk és 
csak akkor hívjuk össze a parliamentet, hogy en-
nek segélyével kidolgozzuk a reformáló  és újjáala-
kító törvényeket. 

A szultán becses támogatására is számitok, a 
kinek bámulatraméltó a hazaszeretete. Szerencsét, 
lenségére — és ezzel semmi ujat sem mondok — 
a szultán nyugtalanságot érez a nagy ijedelmek és 
aggodalmak miatt. A trónja ellen való bűnös kísér-
letek következtében most már joggal lát mindenütt 
cselszövényeket és összeesküvéseket. Ezért van, 
hogy azokat, a kiket tanácsába meghi, soha sem 
ajándékozza meg teljes bizalmával és hogy a mi-
niszterek sohasem tudják, vájjon bizhatnak-e támo-
gatásában. 

Ez a k'jrülmény— a melyet hangsúlyozni szí. 
veskedjenek hírlapjukban - -nagyon kényelmetlen-
né teszi a nagyvezir állását. Elhihetik uraim, hogy 
Thiers, Guizot és Palmerston is zavarba jönne, ha 
ilyen körülmények közt kellene kormányoznia és 
talán súlyosoknak tartanák a terhet. Az én kíván-
ságom az, hogy a fejedelem,  a nép és a miniszte-
rek közt helyreállíttassák a bizalom. Ez a bizalom 
ma nincs meg elégséges mértékben, pedig elen-
gedhetlen föltétele  e három tényező összhangzó 
működésének. Én törekedni fogok  minden jó ter-
vet támogatni, a melyet indítványozni fognak. 

Azok, a kiknek akár a pénzügyekre, akár a 
a közigazgatásra, rendőri ügyekre, vagy az igaz-
ságszolgáltatásra vonatkozólag mondani valójuk 
van, jöjjenek hozzám, én szívesen meghallgatom 
őket és ez többet fog  használni, mint a miniszte-
rek megtámadása, pedig ez — tudom — a porta 
hivatalaiban és a sztambuli kávéházakban napi-
renden van. 

Szigorú leszek a rendszeres becsmérlő iránt és 
és elismeréssel fogok  adózni a komoly emberek-
nek, a kik jószándékkal jó tanácsokat adnak. Mi 
készséggel megkezdjük a reform  müvét. Collegám 
Szaid pasa már foglalkozik  áz igazsáügy reformá-
lásával. 

Mi a külügyeket illeti, épen most foglalko-
zunk az Oroszországgal való kiegyezéssel, a mely-
épen oly hőn óhajtja azt, mint mi. Oroszország tu-
datta velünk föltételeit.  Nagyon rövid idő alatt kö. 
zölni fogjuk  vele ajánlatainkat, a melyek jelenté-
keny mértékben nem ütnek el az övéitől, (Serkis 
bej és a külügyminisztérium több főrangú  hivatal-
noka csakugyan a szerződés tervének szerkeszté-
sével foglalkozik.  Két más tervezetet már elvetett 
a minisztertanács.) 

Poldorica ügye némi nehézséget okoz, a mely -
nek azonban nem mi vagyunk okai, hanem azon 
vidék muzulmán lakosai. Ezek nem akarnak sem 
kivándorolni, pedig jelöltek ki számukra máshol 
területet, sem az uralkodó cseréjébe beleegyezni. 
De azért szilárd szándékunk végrehajtani a szer-
ződést és rövid idő alatt visszahívni arról a vidék-
ről az ottomán hatóságokat 

Ausztria-Magyarországgal még könnyebben 
ki fogunk  egyezni. Most már csak formakérdés  vá-
laszt el bennünket tőle, a mennyiben fontosságot 
tulajdonítunk annak, hogy a szultánnak a megszál-
lott tartományokra való felségi  joga megóvassék. 

Azt tudják önök, hogy Görögországgal tár-
gyalásba bocsátkoztunk a végleges megállapodás 
céljából, és hogy Muktár pasát neveztük ki első 
biztosunkká, a ki teljes bizalmunkat megérdemli. 
A görögök azt fogják  tapasztalni, hogy keveset 

ajánlunk nekik, de életérdekeink tiltják, h Jjy tó-

ból olyanokat beszéltem el, olyan vágyaimról, re-
ményeimről szólottam, a miket még édes anyám-
nak, testvéremnek sem említettem soha egy szóval 
is; viszont ő is. Ha anyjáról, családjáról szólott, 
mindig könyek csillogtak szemeiben; viszont az 
enyémben is. 

O elolvasta nekem tárcájából egy pár kiadat-
lan költeményét, melyek később a Vasárnapi Új-
ságban jelentek meg ; én elolvastam neki néhány 
prédikációmat, imámat (melyek tán sehol sem fog-
nak megjelenni). Mikor a Demeter Sándor fölött 
mondott imámat olvastam el, mint egy gyermek 
kezdett zokogni. 

— Bár én is ott nyugodnám, a hol Demeter 
Sándor 1 Vájjon én megérdemlem e, hogy fölöttem 
ilyen szép imát mondjanak ? — monda ő, aztán 
órákig — előttem megfoghatatlan  — búskomorság 
szállta meg. 

Nemes lélek ! tán már akkor szakadozni kez-
dettek azok a kötelékek, r-elyek téged e porha-
zához füzének  ! Vájjon találkozunk-e mi még egy 
boldogabb haza virányain ? Vájjon égi hazádból 
látod-e te barátod örömeit, fájdalmait  ? 

Dömötör elment; egy betőlthetetlen üressé-
get hagyott szivemben. 

* 

Ezután nem vártam a vendéget, a magányt 
kerestem. Ujabb vendégeimhez nem tudtam többé 
sokáig olyan nyájas, vendégszerető házigazda lenni, 
mint voltam azelőtt. 

De most veszem észre, hogy e sorok elején 
azt ígértem, hogy Izsó Miklós látogatásáról fogok 
csevegni. 

Türelem szerkesztő ur! türelem nyájas olvasó! 
Majd — ha meg nem untatok — a jövő számok 
valamelyikében bemutatom elhunyt szobrász bará-
tomat. 

I t - J 
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vább menjünk. Reméljük, hogy Görögország' nem 
fogja  visszalökni feléje  nyújtott jobbunkat" 

Ekkor igy l'ejeztj be a nagyvezir beszédét • 
„Most uraim mindent tudnak, a mit én tudok," é s 

a három tudósító eltávozott. 

Hf-romszöktnegye  közig, bizottsága 
1879. január 7-en tartott ülése. 

A gyűlés a jelentésekkel vette kezdetét, me-
lyek közül az a l i s p á n jelentése volt az első. — 
Ebből örömmel értesültünk, hogy a megelőző hó-
napokban oiy gyakoriakká vált tüzesetek decem 
ber havában megritkultak. Közmunkaváltság mult 
hóban bejött 17 frt  04 kr, az egész évben pedig 
összesen O06 frt.  83 kr. 

M i h á l y I s t v á n , kir. adófelügyelő  jelenti, 
miszerint a mult hónapban befolyt  47.274 frt  44'/., 
kr egyenes adó. Az 1878-ik évben teljesített kész-
pénzfizetés  által lerovatott 408.718 frt  62'|t kr, hát-
ralék mutatkozott év végével 49.029 forint  5 kr; 
ezen hátrálékból esik a sepsi-sztgyörgyi kir. adó-
hivatali kerületre 10.007 frt  69 kr s a kézdi-vásár-
helyire 39.021 frt  36 kr. 

A n t a l Z s i g m o n d , árvaszéki elnök jelen-
tése szerint december hó végén volt árvaeset 3886, 
árvagyámolt létszám 3815. — A felszabadult  árvák 
részére kiadatott fekvő  katastr. holdakban 92 hold 
1045 négysz.-öl, lakház 16, készpénz 5162 forint  89 
kr. Gondnokolt eset volt mult hóban 89. Ügyfor-
galom volt 1467. December hóban beadatott árva-
pénz 11.540 frt  82 kr. A gyámpénztárból Lázár Mi-
hálynak 3000 frt,  szotyori Lőrinc Jánosnak 2000 
forint  kölcsön adatott. 

A k i r . ü g y é s z jelenti, miszerint a lefolyt 
hóban semmi különös, megemlítésre méltó eset nem 
fordult  elő. A fegyelem  és egészségi állapot ugy 
a letartóztatott, mint az őrszemélyzetnél zavartalan 
volt. A közbiztonság sem lett feltűnő  módon meg-
támadva. 

A p o s t a i g a z g a t ó s á g részéről semmi 
megemlítésre méltó eset nem jelentett be. 

Dr. A n t a l M i h á l y , megyei főorvos  jelen-
tése szerint a roncsoló toroklob ismét terjedni kezd. 
Uralgott Polyánban, hol 60 beteg közül 30, Nagy-
liorosnyón, hol 42 beteg közül 28, S.-Sztgyörgyön 
10 közül 5 stb. toroklobban halt meg. E valóban 
szomorú állapot okát a főorvos  ur indokolta. Indo-
kolása figyelemre  méltó; vajha valahára életbelép-
tettetnének mindazon óvrendszabályok, a melyek 
annyiszor lettek már a községek előjáróinak köte-
lességükké téve. A főorvos  ur jelentéséből fájda-
lommal kellett hallanunk, hogy a beteges, halottas 
házak látogatása, a szokásos torok megtartása még 
mindig nincs teljesen beszüntetve, illetőleg kellően 
megakadályozva. Ki itt a hibás ? Bizton állithat-
juk : az elöljáróságok. Ezuttal még megelégszünk, 
hogy ismételten hivatkozunk az elöljáróságokra ál-
talánosan. Jövöre neveikkel is fogunk  szolgálni 
azoknak, kiknek kötelességük teljesítéséhez a leg-
kisebb panasz is fér  e részben. — Uralkodott még 
szórványosan a höghurut is. Védhimlőoltásban ré-
szesük 23C2 fiu  és 2499 leány. A gyógyszertárak 
megvizsgáltatván, azok kevés megjegyezni valón 
kivül teljesen berendezetten és a kor igényeinek 
megfelelően  találtattak. 

V a j n a S á n d o r , kir. tanfelügyelő  jelenté 
.sében statisztikai adatokat nyújt be, melyekből ki-
tűnik, hogy Háromszékmegye 115 községében van 
148 iskola és pedig államilag segélyezett községi 
iskola volt 56, állami leányiskola i,áll. segélyezett 
törvényhatósági felső  népiskola 3, felekezeti  elemi 
iskola 88. Román tannyelvű 13, a többi magyar. 
A tanköteles növendékek száma 19.234. Ebből is-
kolába jár 15.302, nem jár 3932, a mi bizony na-
gyon tekintélyes szám ebben a kis megyében. 

A m é r n ö k i jelentés azon hozzáadással vé-
tett tudomásul, hogy a Réty—Egerpatak—Nagy  -
Borosnyói út kiépítése iránt ajánlatot tesz a közig, 
bizottság a közgyűlésnek. 

A letárgyalt ügydarabok közül megemlítjük 
a következőket: 

M á l n á s i 1'' e r e n c z , t a n i t ó ellen — 
vesztegetési kísérletért a bűnvádi vizsgálat megin-
ditandónak liatároztatott; e célból utasíttatott a 
kir. tanfelügyelő,  hogy az ügyet a kir. ügyészhez 
tegye át. 

A b a r ó t h i elöljáróság, mely többszöri fel-
szólítás dacára sem intézkedett a beadott iskola-
mulasztásokat illetőleg, — fegyelmi  eljárás alá 
esik. — 

T ö b b a d ó ü g y i kérvény láttatott el, me-
lyekre részint adóleengedések történtek, részint 
tagadó válasz adatott. 

S z a p á r y G y u l a gróf  leiratban értesiti a 
közigazgatási bizottságot pénzügyminiszterré tör-
tént kinevezéséről. 

Egy jogi eset. 
.lSiin nélkül istent sem, cél uél_ül 
embert nem illet büntetés.* 

S«niere. 
(A büntetésről. 31. lap ) 

A 11 o r j a, 1878. január 3. 
A kézdi-vásárhelyi kir. törvényszéknél köze-

lebbről egy végtárgyalás tárgyit oly állítólagos 
bűntény képezte, melynek általános tárgyi tényál-
ladéka érdemesnek találtatott általam arra, hogy 
az — rövid jogi fejtegetésekkel  kisérve — valame-
lyik hirlap hasábjain is köztudomásra hozassék. 

Ezen elhatározásommal egyidejűleg megvil-
lant előttem azon gondolat i«, hogy egy jogi elmé-
letekkel megrakodott cikknek valamelyik jogi szak-
lap keretében volna competens locus ; de én mégis 
ugy határoztam, hogy kerülve — mennyire lehet-
séges — a jogászias nyelvezetet, ezen cikket a „Ne-
mere" számára küldöm el, bizván egyfelől  a tek. 
szerkesztő ur azon szivességében, hogv becses lap-
jában juttat e cikk számára is egy kis helyet; hisz 
ugy hiszem, hogy egy ily cikk nem derogál egy 
politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati 
lapnak ; s remélve másfelől,  hogy a „Nemere" lap-
nak is van jogász olvasója, de feltéve  — a mit én 
ugyan nem hiszek — ha nem volna is jogász, van 
legulejus és politikus olvasója és én biztosítom 
azokat is, hogy cikkem szakszerűsége miatt nem 
fognak  egy speciális magyar betegséget : csömört 
kapni. 

A száraz tény rövid kivonatban a következő: 
A kézdi vásárhelyi barompiacon megvásárol A. két 
ökröt B. tői. A ki is fizeti  B.-nek a vételárt, de az 
ökrök átadása itt nem történhetik meg, mivel tzok 
B. nek istálójában Torján voltak. Misnap A. elmegv 
az ökrök után ; de az átadás előtt ugy egyeznek 
meg, hogy ha ketten aznap nem tudnak B. számára 
két ökröt venni, A. a vásártól eláll a kifizetett  vé-
telárnak 5 forintnyi  többlettel leendő visszaadása 
mellett. A. és B. el is ment ökörvásárlás végett, 
de céljuk nem sikerült s hazamenetel alkalmával 
B. elhajtja A.-tói a két ökröt; ugyanaznap este A 
elmegy B-hez a vételár visszafizetése  végett, a mit 
B. teljesít is. Azonban másnap A. újból követeli 
azt, mit — B. szerint — már megkapott. 

Ezen esetadta jogi kérdések közül csakis két 
lényeges kérdés felett  kívánok — tehetségemszabta 
korlátok közt — röviden elmélkedni. 

i-ször: Foglal e magában ezen tény jogsértést? 
és ha igen, 

2 -szor : Minő uton és módon realizálandó az ; 
illetve polgári — avagy büntető per tárgyát képe-
zi-e azon jogsértés ? 

Mielőtt az első kérdésre egy szóból álló fe-
leletet adnék, nem tartom merő szükségfelettinek 
a vásár történetét — az osztrák polg. törv. tartva 
szem előtt — jogilag megismertetni. 

A kézdi-vásárhelyi barompiacon A és B közt 
egy kétoldalú jogügylet: adás-vevési szerződés 
(emtio venditio) köttetett, de nem teljes; mert az 
adás-vevési szerződésnek egyik essentialis attribú-
tuma a traditio s az mindaddig, mig az adásvevési 
tárgy eladó által vevőnek át nem adatik (traditio) 
teljesen létrejöttnek nem tekinthető. A. a kézdi-vá-
sárhelvi barompiacon kötött jogügylet, illetve szer-
ződés által még nem szerezte meg a két ökör fe-
letti tulajdonjogot, hanem csak cimet nyert azáltal 
B. ellen ahoz. A tradició képezi a tulajdon szer-
zési módját vevőre nézve ; addig a tulajdonjog el-
adónál marad. A tradició pedig a kézdi vásárhelyi 
barompiacon nem történhetett meg, mivel az ökrök 
— az adás-vevés tárgyai — nem voltak ott. 

Másnap ? tradició előtt a kézdi-vásárhelyi ba-
rompiacon kötött feltétlen  (sine conditione) adás-
vevési szerződés felek  által közmegegyezéssel fel-
feltételessé  (contractus conditionalis) változtattatott 
át azon pactum adjectum által, hogy ha nem tud-
nak B. számára aznap ökröket venni, B. 5 frtnyi 
többlettel a vételárt visszafizeti  és A. is az ökrö-
ket visszaadja. Ezen, a polg. törv. által megenge-
dett és lehetséges feltételnek  pedig hatálya az, 
hogy be nem állta esetében a szerződést megszün-
teti. Jelen esetben a feltétel  nem állott be s igy 
B. bona fide  az ökröket birtokába vehette újból, 
hatálytalanná válván az emtio venditio. 

Miután A. Kézdi-Vásárhelyit  a vételárt kifi-
zette volt, már most neki is joga van B.-től vissza-
követelni azt. A. nak ezen követelési joga B.-vel 
szemben kétségtelen. Meg is kisérlette ezen jogot 
érvényesíteni privative még aznap este, B. szerint 
ez akkor teljesíttetett is ; de A. másnap újból is-
métli azt, mit B. most megtagad. 

Világos, hogy a vételárnak vissza-, — avagy 
vissza nem fizetése  kérdésessé vált és jogsérelem 
állott elő. Az első kérdésre tehát a felelet  i g e n 
szóból áll, azaz az eset jogsértést foglal  magában. 

(Vége következik.) 

A k é z d i - v á s É v r h y l y i  o l t a r e g y l e t . 
(Vége.) 

Az 1877. september 2-ki gyűlés részletei. 
Az alapszabályok 8, 22. 36, 37 38 és 44 

ai értelmében megválasztattak a segédnök és egy-
let-terjesztők ugy a központ, mint a vidékríl. Ki-
mondatott, hogy az egylet kerületében minden 
katholikus lelkész szavazati joggal biró bizottsági 
tagja az egyletnek. Kineveztetett 12 tiszteletbeli 
bizottsági tag; bemutattatott a célba vett tárlatra 
adott cikkek és tárgyak részletes kimutatása. Meg-
határoztatott a tárlat napja : 1877. november 19-ike. 
A még netán ajándékozandó cikkek végső határ 
napjául kitüzetett september 30-ika, mikor is a 
bizottsági tagok a gyűjtött tárgyakat beadni elkö-
teleztetett. Határozatba ment egy műkedvelői elő-
adás rendezése a tárlat estélyén. Kiküldetett, egy 
szűkebb körű bizottság az egész tárlat rendezésére 
és felügyelésére.  A.7  alaszabályokből még 200 — 
példány kinyomatísa meghatároztatok. Kegyelmes 
föpásztorunk  dr. Fogarasi Mihály ő nagyméltóságá-
nak 100 frt.  kegyes alapítványa éljenzés és hála 
köszönettel tudásul vétetett. Végre felséges  király-
né asszonyunkhoz egy benyújtandó kérés olvastatik 

hogy egyletünket legmagasabb pártfogásában  ré-
szesíteni szíveskedjék. 

Az 1877 november 19-én tartó t közgyűlés 
egyik legfényesebb  pontjául emelhetem ki a való-
ban csodálat és elismerésre méltó szép kis tárlatot, 
mely november 18—22 közt rendeztetett dicséretére 
a rendezők, bámulatára a szemlélők és örökös há-
lájára az abból részesedőknek. Nem szólok hosz-
szasabban a tárlatról. Rövid jelentésem keretén ki-
vül esik az. Különben is a lapokból és a közké-
zen forgó  „évi tudósitmányból" némileg ismeretes 
az. Csupán csak annyit kivánok megjegyezni, hogy 
ama vérnélküli áldozat, mely a tárlat dús asztaláról 
részesült 27 templom oltárain naponta istennek be-
bemutattatik, részesitse az egylet minden tagjait 
s pártfogóit  véghetetlen áldása s malasztjaiba 1 s 
eszközölje földi  jólétök s égi boldogságukat. 

Jelentésem második fő  ponja a fennebbi  köz-
gyűlésből kifolyólag  : a nemes lelkű elnök bárónő 
és példás buzgóságu alelnök ama fáradhatlan  muu-
munkásságok, melynélfogva  az egylet körébe cső 
27 templomok rendre megtekinteni, és azoknak 
méltó felékesítésére,  tisztán és rendben tartására 
az egyleti tagokat buzdítani szíveskedtek. 

A harmadik helyre méltán sorozhatom ama 
szép eredményt, melv a tirlat azzal egybe kap-
csolt jótékony célú előadásbői 160 frt.  nettó bévé-
telben folyt  be egyletünk pénztárába. Köszönet 
érte a szép, jó és üdvösért áldozatra kész nemes 
keblű műkedvelőknek és mélyen tisztelt pártoló kö-
zönségnek. 

A negyedik helyen álljon a jótettek gyakor-
latában soha ki nem fáradó  hitbuzgó elnök bárónő-
nek azon szép áldozata, m e l y l y e l egy saját kezűleg 
készített olajfestményü  nagy oltárképet aján'.ott 
fel  az egylet javára 300 frtig  kisorsolás végett. 

Szives tudomásul a m t. köngyülésnek jelent-
hetem hogy a november 19-ki közgyűlésből kifolyó-
lagjavaslatba hozatott AI-, Fel-Csik és Gyergyoban 
szervezendő fiókegyletek  fölállítása,  melyekre n izve 
a talaj már reményteljesen előkészítve van — csak 
is a kölcsönös megállapodások, módozatok vannak 
hátra, melyektől függend  az igének megtestü'.ése. 

Egyletünk 1878 végéig terjedő számadásai 
egy k'küldve volt 3 tagu bizottság által megvizs-
gálva és helybehagyva lettek, mikor is az egylet 
alapvagyona közel : 3000 frton  állott. 

Örömmel jelezhetem 1S77 november 22-ről 
hogy egyleti'nk első évi tárlatára részint egyes 
buzgó adakozóktól, — kik sorában elsöholyet fog-
lal el nemes Kézdi-Síentlélek, — részint az egylet 
működő központi tagjainak fáradhatlan  lelkes mun-
kásságából — begyült összesen ; 394 darab tárlati 
cikk, melybM kiosztatott 27 templo nnak : 2Sj da-
rab, megmaradt n o darab, de melyből utólagosan 
még több cikkek osztattak szét. A tárlati jegyek 
pedig és felül  fizetések  : 68 frtot  hoztak bé. 

187S julius 14 ről van szerencsém a m. t. köz-
gyűlésnek jelenteni : 

a) ho jy egyletünk 1876 november 19-töl — 
1877 december végéig terjedő „első évi tudósitvá-
nyát" az egyl ti főjegyző,  tisztjéből kifolyólag  — 
gyenge bár, d .• lehető hű vonásokban — elkészí-
tette, a bizottsági gyűlés elfogadta,  300 példány-
ban kinyomatta s ma már nagyobb részt közkézen 
is forognak  megnyugtatására a nyilvánosságnak, 
buzdítására a szentügy pártolóinak ; 

b) hogy az egylet első évi számi 1 isin ik ki-
tünőleg ett lelkészitéséért bizottságunk 40 fr  . fárad-
sági dijt szavazott meg t. Harmatn Dimokos urnák. 
Ezen összeg látszólagos nagyságát a m dtán/ fo-
kára emeli ama szorgalom és pontossig, mjlylyel 
a nagy munka öszeálitva lett ; s a nehézségek 
utja meg van egyengetve. Reményű tehát bizott-
ságunk, hogy eljárása a m. t. küzgyülés helyed 
sével fog  találkozni. 

c) Egyletünk évkönyveinek  lapjain az öröm 
s hála betűivel legyenek főijegyezve  jelentésem 
következő pontjai : 

1. Rózsa Dávid járai lelkész ajándékozott egy 
nagy misemondó könyvet — két Szent mise vég-
zésért. 

2, Főtisztelendő P. Simon Jukundián tarto-
mányi fönök  ur: egy kazulát hozzátartozóval, 14 
frt.  50 kr. készpénzt. 

3) Dicsőén uralkodó apostoli királynénk, fel-
séges asszonyunk. 100 frt. 

4) Klotild főhercegnő  ő fensége  50 frt. 
5) Pál Ignácnő — 1 karinget 
6) Méltóságos Nagy Lajos c. kanonoK, ke. fő 

esperes hiveival együtt: 22 frt.  50 kr. rendis tag-
illetményt. 

7) A 878 február  12-ki táncvigalom eredmé-
nyezett: 214 frt  nettó bevételt. 

Ezer köszönet s forró  hál-a legyen értök ! 
d) Tisztelettel jelentem bizottságunk azon ha-

tározatát, melynek értelmében a jövő tárlat nip-
jául: 1876 fehérvasárnap  utáni hétfőt  tűzte k i ; a 
kérvények beadására pedig 1878 november 19 két; 
tette ezt azért a bizottság, hogy a beérkezendő kér-
vényekből tájékozva lehessen aziránt, minő és men-
nyi cikkekre van főleg  szükség ? s hogy lehetőleg 
első sorban ezek állíttassanak ki 

e) Egyletünk tisztviselői karában is történtek 
változások, mennyiben n. t. Szőke Dániel tanár ur 
az aljegyzőségről, t Vertán Jánosné asszony a tár-
nokságról — lemondottak. Minthogy a tárnoki 
teendők halasztást nem szenvedte*, bizottságunk 
utólagos jóváhagyás reményében, tárnoknak egy-
hangúlag, t. Bányai Gerőné úrasszony, a buzgó é.s 

^fáradhatatlan  lelkületü derék nőt, választatta meg. 



A megürült aljegyzői állomás betöltését pedig a 
mai közgyűlésnek tartotta fenn,  valamint az olaj-
festékii  nagykép kisorsolását is. 

íme m. t. közgyűlés ! ezek ama főbb  mozzana-
tok, melyek egyletünk másod évi munkássága te-
réről mai napig szerény jelentésem keretébe bées-
nek. Hogy a jelentés keretje megcsokrozva is legyen, 
ide jegyzem egyletünk jelenlegi pénztárállását a 
következőkben: 

a) összes bevétel : 
1. takarékpénztárba helyezve 3x76 frt  c;g kr, 
2. a pénztárban 52 frt  36 kr; 

b) kiadás (nincsen a fenti 
összegbe számítva) 88 frt  93 kr. 

Leütve a kiadást a bevétel-
ből, rendelkezik az egylet, mint 
tulajdon vagyonnal 3229 frt  35 krral. 

Ezekből már most könnyű következtetést von-
ni le arra nézve, ha vájjon méltó és érdemes-e 
hogy két éves egyletünk élete minél hosszabban 
fenálljon,  gyarapodjék és terjedjen ! El bennem 
amaz erős hit s meggyőződés, hogy ez mindnyá-
junk hő óhaja és akarata. 

Azért kérem istent: adja szent kegyelmét egy-
letünk, annak tisztviselői, bizottsága és minden 
egyes tagjainak. Adjon ohajtott sikert minden mun-
kálkodására ! 

hogy áldassék, vég nélkül dicsőíttessék, 
a legfelségesebb  oltári szentség ! 
Éljen egyletünk szülő anyja, a hü, buzgó, 

fáradhatlan  és áldozatkész elnök bárónő Szentke-
reszty Stephánie ő méltósága, ki mai napon 500 
írttal lett az egylet alapitója! 

Kézdi-Vásárhely,  1878. november tg. 
Bálint László 

jegyző. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A sepM-szeiitgyiii'gyi tűzoltó egylet egyik jó 

szerkezetű fecskendőjét  Márkosfalva  községe meg-
vásárolta a napokban. Ezen kivül, ug'y halljuk, 
míg két kitűnő szerkezetű fecskendőjét  átengedheti 
jutányos áron. Ezt azért említjük meg e helyen, 
hogy a nagyobb községek, melyeknek szükségök 
van rá, ne szalasszák el a kínálkozó alkalmat s 
szerez; en* k meg legalább|egy türfecskendőt  ma-
guknak. 

— A torol;lob veszélycsen kezd terjedni ismét 
városunkban. A főorvosi  jelentés szerint 10 beteg 
közül már a mult hóban 5 gyermek halt bele. Teg-
nap délután dr S a m e k F ü l ö p ismert jóhirü or-
vosunk 5 éves kedves kis leánya, Katalin is áldo-
zata lett a dyphteritisnek. Ma, a mint részvéttel 
értesülünk, legnagyobbik fia  haldoklik ; az orvosok 
minden kísérlete hasztalannak látszik megmenté-
sére. Ezenkivül több torokbetegülési eset vanjFváro-
sunkban. Ajánljuk az óvrendszabályok megkettőz-
tetett végrehajtását. 

— Tizedik közlemény a Boszniában megsebe-
sült harcosok és a.z elesettek családjai részére be-
gyült kegyadományokról:  Pethő István kézdi alsó 
járási szolgabíró által mint Maksa község elöljáró-
sága gyű tése, beküldetett 5 frt.  Csia Albert orbai 
járási szolgabíró által mint barátosi Bartók János-
né gyűjtése, beküldetett 3 frt  66 kr. S.-Sztgyörgy, 
1S79. jan. 7. P o t s a J ó z s e f ,  főispán. 

— ISálkróiiiUí!. A farsangi  idény megkezdőd-
vén, vidékünk is élénkülni kezd és nagy mozga-
lomnak néz elébe, — a mennyiben a bálok egyre-
másra rendeztetnek, illetőleg azok rendezése tervbe 
vétetik. Nagy-Ajtán az olvasó-egylet javára 1879. 
január iS-án zártkörű táncvigalom fog  tartatni; ugy 
szintén Szentkatolnán is az ottani ifjúság  a „kis-
gazdai kör" javára közelebbről zártkörű tánces-
télyt rendez. 

líercckbőljanuár 2-ról irják lapunknak: Ala-
pokból li azaszerte olvasliato, hogy- angyal itt is, 
ott is meg amott is megjelenvén, gazdag „kará-
csonfát"  hozott sok szegény szenvedők és ártatlan 
gyermekek örömére s vigasztalására. Ugy vélem 
nem sértem meg azon derék férfinak  szerény és 
nemes önérzetét, ki már két ízben játszta az an-
gyal szerepét, — ha elmondom, hogy minő karácso-
ni és újévi ajándékokkal örvendeztette meg a be-
rtcki népiskola növendékeit. Ugyanis : nevezett is-
kola növendékek „karácson faján"  volt: Egy rend 
lali olvasó tábla; két példány uj beosztású nagy-
vászon térkép ; 108 darab különféle  tankönyv. 500 
darab irka; 100 darab acél toll, — ioo darab nyél 
— 100 darab palavesző és 19 darab palatábla. íme, 
özeket hozta az az angyal, ki már több alkalom-
mal éreztette városával, polgártársaival s legújab-
ban a zsenge nemzedékkel az ő nemes szive jóté-
teményeit ! Azért ismételten hála és köszönet Gá-
: < r Péter országos képviselő urnák! Teljesüljön 
nagyok és kicsinyek őszinte óhaja : „éljen soká !" 
Bálint László, iskola-igazgató. 

— A b-óiiíi'íi:. ö.« a mai?y:>r cigányokról és er 
ilj'Kzekrő . A „Tizenöt nap a Dunán" cimü lcönyv-
ban, melynek szerzője tudvalevőleg Rudolf  főherceg, 
egy helyen a következő pussus olvasható : „Egy 
este magunk elé hivattuk egy a faluban  tanyázó 
cigánybandát, mely a vacsora alatt szomorú nótáit 
jászotta előttünk. Keim semmiféle  zene nem bir 
oly hatással, mint e barna pusztai fiuk  hegedűinek 
és cimbalmának fájdalmas,  eredeti hangjai." — Ke-
vésbé hízelgő véleményt látszik a trónörökös a 
magyar erdészek iránt táplálni. Egy helyt ugyanis, 

a hol egy rosszul sikerült farkas  vadászatot ír le, 
a következőket mondja: „A vadászat sikerére való 
kilátásunk nem volt oly kedvezőtlen, mig a lármás, 
rendetlen vadásztársaságot, s ma már fönntebb  em-
iitett erdészt megnem láttuk. Ez ember, mint a leg 
több magyar vadász mit sem ért mesterségéhez, sem 
területét nem ismeri, sem a vadat, mely azon elő 
fordul.  Legnagyobb bámulatára, tőlünk tudta meg, 
hogy nálok sasok is vannak, s büszkén mondá, 
hogy neki, mint erdésznek nerc a vadra, hanem az 
erdőre van gondja. Fájdalom e nyomorult erdőkön 
is nagyon meglátszottak az ő gondos kezének 
nyomai." 

— A gödöllői merényletet illetőleg értesüi a 
„M. H." a kövező esetről. Midőn a királyi kas-
télyt oly szoros őrizet alá vették, a faluban  sem 
voltak röstek szétnézni, s minthogy igy a szociál-
demokratára sem a rendőrség, sem a falubeliek 
nem tudtak akadni, — egy kéményseprő legényt 
vettek gyanúba, hátha ez alattomban szociáldemok-
rata. Ez a kéményseprő amit megtudott takarítani 
csekély keresetéből, hirtap előfizetésre  fordította 
s járatott több újságot. Ez a rendőrségnek elég volt 
hogy őt szociáldemokratának s tán merényletterve-
lőnek tartsa. Lakásán (egyik városi esküdtnél) tá-
vollétében feltörték  a ládáját s megnézték levele-
zéseit, — persze nem találtak egy gyanús bötiit 
sem. — 

— Nagy-Enyeden, a január 4-iki képviselővá-
lasztásnál b. Kemény Gábor választatott meg egy-
hangúlag nagy lelkesedéssel Nagy-Enyed választó-
kerület képviselőjévé. 

— Véletlen szerencsétlenség. Fogarasról irják 
a „M. Polg." nak : Az állam számára Fogarason 
beváltott dohánynak egy része f.  hó 28-án több 
fuvarossal  több pénzügyőr fedezete  alatt a nagy 
szebeni vasúti államáshoz küldetett. Útközben a 
fenti  napon Bethlenben a pénzügyőröket parancs-
nokló Zsidó Mihály fővigyázó  fegyvere  véletlenül 
elsült és a söréttöltés a közvetlen előtte álló egyik, 
Taflán  nevü, fuvaros  fejébe  hatolt, ki is rögtön 
halál fia  lőn. A tényállás konstatálása végett az 
előleges nyoinozat a pénzügyőri hatóság részéről 
már megtörtént. Ebből kiderült, hogy Zsidó Mihály 
fővigyázó  teljesen ártatlan és még csak a vigyá-
zatlanság vétke sem terheli, hanem azon tömeg 
közül, mely körülötte Bethlenben összesereglett, 
valamely furfangos  ember, a hátán levő fegyvere 
kakasát felhúzta  és abban a pillanatban sült el a 
fegyver,  midőn az épen elővigyázatból a hátáról le-
véve, lábhoz tette. Miután Taflán  bethleni lakos volt: 
a lakosság összefutott  és a szomorú esemény fölött 
nagy volt a fölháborodás  és csak az ottani derék 
falusi  birónak köszönhető, hogy a felbőszült  tömeg 
a pénzügyőri felvigyázót  meg nem ölte. Zsidó Mi-
hály különben mint derék, józanéletü, kötelességét 
hiven teljesítő ember ismeretes és nagyon jó minő-
sitvényi tablázata is igy tanúskodik. A véletlen 
lövésnek áldozatul esett Taflán  is nagyon derék, 25 
éves fiatal  ember és Bethlen községnek ügyes adó-
szedője volt. 

— A „Tliun«lerer"re8zedelme. A lapok emli 
tették már a nagy szerencsétlenséget, mely a britt 
hajóhad egyik legbüszkébb s legfélelmesebb  pán-
célos koloszszusát érte. A „Thunderer" az újév első 
hajnalán elhagyta Artakist s a Bosporushoz tartott. 
Egyszerre csak a nyolcas toronyban borzasztó rob-
banás történt. Egy gránát, a mmt az ágyúba bee-
resztették, ütődé; folytán  szétrobbant, darabokra 
szaggatván az ágyút s a 343 mm. páncélu tornyot 
is. Hét matróz szörnyet halt, 42 megsebesült — 
hót vagy nyolc halálosan. A másik ágyú szintén 
elpusztult s a robbanás majdnem az egész hajóra 
kiterjed. A kár még nincs kiszámítva, de bizonyos, 
hogy a hajó kijavítása, ha ugyan lehetséges, rop 
pant költséget venne igénybe. A „Thunderer" nek 
1875 óta, midőn vizre bocsátották, nem első katasz-
trófája.  Chathamban, a hol fölszerelték,  az egyik 
ágyú fölhuzásakor  10 ember fúlt  a vizbe; első pró-
ba után eltört egy csavarja; második utján elsülyesz-
tett egy glasgewi szeneshajót, a Gibraltár táján 
összeütközött az „Iron Duke„-kal. — 9190 tonnás 
hajó volt 6270 lóerővel; két tornyában négy-négy 
35 tonnás ágyú („Woolvich Baby") állott; a ka-
tasztrófát  előidézett gránát, puskaporával együtt 
685 fontot  nyomott. 

— Nobilo pnr fratruii).  A napokban fogták  el 
Mühlheiban (Elsass) a hírhedt Troppmannak, (ki 
1869-ben Pantinben egy hat tagból álló családot 
megölt, miután a családapát már Elsassban meg-
gyilkolta) egy öcsét. Az öcs azonban nem vérben 
dolgozott, hogy a mások pénzét megszerezze, ha-
nem hamis pénzveréssel akirt meggazdagodni. 
Sennheimból, hol neje és három gyermeke van, 
Mühlheimba költözött néhány hónappal ezelőtt, s 
zavartalanul űzte mesterségét padlásszobájában, mig 
mig végre feltűnt,  hogy egy vele benső viszony-
ban élő szegény sorsú nö többször váltott aranyo-
kat melyeknek pengése csak hamar elárulta hamis 
voltukat. Az asszony megvallotta, hogy ezeket az 
aranyokat Troppmanntól kapta. Távirati felszólí-
tásra rögtön rendőrök érkeztek Mühlheimba, s 
Troppmann lakásán mintákat, szerszámokat s kész 
„pénzt" is találtak. A tetten kapott a padlásab'.a-
kon keresztül elakart szökni, s midőn ebben meg-
akadályozni akarták, ölre kapott a rendőrökkel. 
Csak megkötözve lehetett a börtönbe vinni. 

— Öngyilkosság. Grün Klement sziléziai szü-
letésű könyvvezető V. M. volt francia  nevelőnével 
több éven át szerencsés viszonyban élt együtt. 

Már hetek óla látta a nő, hogy Grűn búskomor lett 
s valahányor ennek oka után tudakozódott, mindig 
azt a választ kapta, „hogy majd vígabb lesz nem 
sokára". — Újév napján történt, hogy Grün reggel 
szokásszerint az üzletbe ment. Hiába várták egész 
nap, nem tért haza. A nő kereste mindenütt, de 
hasztalan. Más reggel a „Két oroszlán" vendéglő-
ben nagy durranás ébreszté fel  a cselédséget, csak-
hamar rájöttek, hogy a kétnap óta ottlakó Grün 
Klement szobájából hallatszott a robbanás. Az ajtó 
gyorsan fel  nyittatott s a szerencsétlent vérében 
heverve találták a földön.  Előbb fölvágta  kezein az 
ereket, s a midőn a halál igysem következett be 
egy revolverrel szájába lőtt. gDe^még ekkor sení 
halt meg a szerencsétlen. Még élve száliitották a 
Rókus kórházba. Tárcájában 25 frt.  71 kr. találtatott 
mely összeget a főkapitányság  azonnal kiadta a 
V. M.-nak irt leveléből kitűnik, tettének oka nyo-
masztó anyagi körülményekben keresendő. 

Érték- és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén január 7 

Magyar aranyjáradék 8-80 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás — _ 

„ H- „ 114.',5 

„ keleti vasút II. kibocs. államkütv. 73.7.; 
n » n 1876. évi államkötv. 65.50 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . S8 û 
„ földtehermentesitési  kötvény. . . 792-

Temesvári „ „ . 
Erdélyi „ „ . . ? 3 
Szőlődézmaváltsági • . 84 40 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 81.50 

„ „ „ ezüstben . . 61.79 
„ aranyjáradék 62 8 ' 

1860. államsorsjegy 71.80 
Osztrák nemzetibankrészvény 212 -1 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 785 -
Magyar hitelbank zij.So 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany ^ . 
Napoleond'or , 
Német birodalmi márka 5-.-0 
London . . . 1^0.40 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Polliik Mór, 

P I A C I Á R A K 

Faiyázati hirdetés. 
A Kisborosnyó, Feldoboly és Egerpatak 

községekből alakított csoportban üresedésbe 
jött körjegyzői áhamásra évi 400 frt.  fizetés  é-s 
természetben' lakással pályázat hirdettetik. 

Az 1871. évi XVI1 f.  t c 74. Jj-sj értelmé-
ben felszerelendő  pályázatok jövő 1879. évi ja-
nuár h > 12-éig alólirthoz beadandók. 

Uzon, 1878 ded. 29. 

A háromszékmegei sepsi felső  járási szol-
gabi ró 

3 3 Tompa Miklós, 

Bereckben a városi tanács alatt levő ven-
dégi > 1879, 80, 81 és 82 egymásután követ-
kező 4 évre folyó  évi j a n u á i h ó 12-én, d u 
3 órakor, nyi'vános árverés u'ján haszonbélbe 
kiadatik, mire érdekeltek ezennel meghívatnak. 

Az árverezési feltételek  e városi tanács-
hfonál  megtekinthetők 

Bereck 1S79. január 2 
Gábor Imre 

2 —3 polgármester. 

- rz -

S.-Szt.-
György 
jan 6. 

Brassó, 

jan. 3. 

| legszebb . . 
Buza (tiszta) !• közepes . . 

I I gyöngébb . 
: Buza (vegyes) . . * . . . 

„ ) legszebb Rozs } , •? | közepes 
Arm 1 legszebb 
A l T a ] közepes 
y , j legszebb 
" ,L ' j közepes 

frt. 1 kr frt. | kr 
| legszebb . . 

Buza (tiszta) !• közepes . . 
I I gyöngébb . 
: Buza (vegyes) . . * . . . 

„ ) legszebb Rozs } , •? | közepes 
Arm 1 legszebb 
A l T a ] közepes 
y , j legszebb 
" ,L ' j közepes 

6 
6 
5 

4 

3 

1 

40 

80 
_J 
20 
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Hí 
70 

6 
5 
4 
4 
4 
3 
8 
5 
5 

•SÓ 
80 
80 
60 
10 
80 
20 
80 
20 
ÍO 

Törökbuza 4 —i 4 70 
Kása 
Borsó 

9 
6 ; 

3 
ÖO 
Oo 

Fuszulyka 
6 20 

j 
3 
4 

Lenmag 

Disznóhús 

t 25 
32 
44' 
14 
ÍO 

1 
1 

ÖO 
70 
40 
44 24 
16 


