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Budapest , 1879 január 14. 
n - . A miniszterek visszatértek Bécsből s 

a lapok megegyezőleg konstatálják a tényt, 
hogy a kormány s a Rothschild csopo-t közt 
az u j m a g y a r k ö l c s ö n megköttetett. Az 
ügyletre vonatkozó részletek még ismeretlenek, 
a pénzügyminiszter azok közlését a törvényho-
záshoz rövid idő alait beterjesztendő törvényja-
vaslatnak tartja fel  Csak annyit mondanak a 
különben nem teljesen authentikus közlések, 
hogy a kölcsön összege 100 milliót tesz, mely-
nek beszerzésére aranyjáradék (rente) fog  ki-
bocsáttatni s azon esetben, hogy ha ez a pénz-
piacon elegendő' mennyiségben nem volna el-
helyezhető, a hiányzó összeget a magyar állam-
birtokokra kibocsátandó záloglevelekkel fogják 
beszerezni. Mint ugyanezen, mint mondtuk, nem 
teljesen megbízható hir mondja, a kibocsátási 
árfolyam  73 forintra  volna határozva. 

E részletek még bizonytalan hitelességiiek. 
Cáfolhatlan  azonban a tény, hogy Magyaror-
szág államadósságainak sorozata egy uj s pe-
dig tekintélyes összeggel szaporodott 

Ha e tényt azon szempontból tekintjük, 
hogy az uj hitelügylet elsősorban magyar rente 
kibocsátására van fektetve,  hogy a kó'csönösz-
szeggel képesítve vagyunk magunk megerőlte-
tése nélkül beváltani legterhesebb rövid lejá-
ratú 153 milliós adóssig-terhünknek második 
felét,  hogy e kölcsön megkapása folytán  a Bosz 
nia s Hercegovina okkupációjának költségei fe-
dezésére nem vagyunk kénytelenek adózási 
erőnket újra igénybe venni — s nem vagyunk 
kénytelenek kulturális s anyagi érdekeink ja-
vára szo'gáló befektetéseinket  felfüggeszteni  : 
akkor e kölcsön létrejövetelének tényét meg-
nyugvással fogadhatjuk  s ujabb erővel kapasz-
kodhatunk azon reményhez, hogy miután e köl-
csönnel ez év legnagyobb terheit, a 153 milliós 
kölcsön második felének  szükséges beváltását 
s az okkupác'ó ránk eső részét fedezhetjük  s 
e kölcsön bedugni vf.n  hivatva az idei s jövőben 
várható deficit  hézagjait, e 2 év alatt a magyar 
pénzügyi kormányzat gondmentes időt talál 
pénzügyeink kívánatos rendezésére jövedelmeink 
szaporításának — s kiadásaink fogyasztásának 
utján. 

Jkt>  lívl Cl » 

Gyermekkori  emlékek, 
ii. 

Mult cikkemből meggyőződhetett a szives ol-
vasó, hogy midőn a „calassisba1- beléptem, leendő 
tanulótársaim részéről nem részesültem valami szí-
vélyes fogadtatásban.  A kíméletlenségnek, az ud-
variatlanságnak ezen nyilatkozata véremet egészen 
fellázitá  s ösztönszerűleg ,,hátraarcot" csinálva meg-
ragadtam a fakilincset  — azon erős elhatározással, 
hogy örökre bucsut mondjak az iskolának. 

Azonban egy fiu,  okosabb a többinél, vissza' 
tartott, miből aztán neháriy percig tartó harc fejlő-
dött ki köztünk. — Ily körülmények között egyéb 
nem maradt hátra, mint hogy elévettem egyetlen 
fegyveremet,  melyet rendesen mindig magamnál 
hordék s azzal igyekeztem visszaverni a vásott fiuk 
támadásait. Elkezdettem tudniillik sirni s behúzód-
ván a váratlan vendégek szokásos helyére, boszut 
forralva  vártam a rettenetes mesterre, kinél remél-
tem, hogy majd pártfogásra  fogok  találni. 

Nem sokáig kellett várnom, mert alig egy ne" 
gyedóra múlva az ajtó megnyílt s azon remélt párt 
fogóm  lépett be. 

A tanulók azonnal helyökre takarodtak, csak 
én maradtam állva az ajtó mögött szomorúan le-
hajtott fővel  és kisirt szemekkel, várakozva a ked-
vező pillanatra, melyben ügyemet a mesteri igazság 
szolgáltatás fóruma  elé terjeszthetem. 

Azonban sajnálkozással kell kijelentenem, hogy 
reményemben csa'atkoztam, mert a mint észrevett a 

Hanem ha azt vesszük tekintetbe, hogy 
mily nyomott az uj rente kibocsátási ára, mint 
a inegbizhatlan hir jelenti, 73 frt,  akkor már 
kevésbé örvendetes elmélkedésnek nyitjuk meg 
az utat. E kibocsátási-ár mellett a felveendő  100 
millió kölcsönt kibocsátai.dó t 37 milliónyi rente 
fedezné  s igy a 6"/„ kamat mellett is a 100 
millió készpénzért tényleg nyolc és egy ötöd 
forint  k a m a t o t kellene fizetnünk,  mely ka-
matláb bizony tagadhatlanul igen magas s igen 
rosz világításba állítja hitelünket. 

Mi lehet az oka, hogy a magyar állam ily 
drága áron jut h telhez? Hiszen Magyarország 
tekintélyes államot képez mind terjedelmére, 
mind lakosságának számára, mind jövedelmező-
ségére nézve Tiz éve tart már állami önkor-
mányzata, aránylag csekély államadósság ter 
heli, azok után a kamatot pontosan fizeti  s el-
vál alt kötelezettségének minden irányban lelki-
ismeretességgel eleget tesz. 

Hát bizony e kérdésekre nehéz határozott 
kimeritő feleletet  adnunk — Tiz éves már, de 
mégis fiatal  állam vagyunk még s e körülmény-
ből a külföldi  tőke azon ürügyére talál plani-
bilis alapot, hogy még nem látja állapotainkban 
a tartósság biztositékát s igy kockáztatásának 
tőlünk drágább árát követelheti S meg kell 
vallanunk, hogy a külföldi  tőkének ez ürügy-
vetését ritka tökéletességgel iparkodik igazolni 
az ellenzéki sajtó, mely minden adott s nem 
adott alkalommal a magyar állam közeledő' vé-
gét, a magyar befolyás  bukását s a magyar al-
kotmányos rendszernek a centralizáció általi 
elnyeletését hirdeti. Ily kitűnő segédkezés mel-
lett aztán ha magyar kölcsönről van szó, egye-
düli teljhatalmú ur a Rotschild-csoport, mely 
még leereszkedik hozzánk drága kölcsönadás-
sal: más európai pénzhatalmasságokat szeren-
csésen el'degenitett tőlünk az előbbi kormányok 
fanvzus  hitelművelete. 

S van még ezeken kivül egy nagy bök-
kenő. A h a z a i t ö k e m i t s e m a k a r 
t u d n i a m a g y a r á l l a m i h i t e l s z ü k -
s é g l e t e k e l ő á l l í t á s á b a n v a l ó r é s z -
v é t e l r ő l Más országokban mi máskép van 
ez ! Mikor például egy uj francia  kölcsön iratik 
ki, a hazafias  részvételnek — s mellékesen 

mester, rám rivalt a legdurvább hangon, melyet 
valaha addig hallottam, hogy „helyre takarodjam, 
mert hanem ugy kilódit az iskolából, hogy a het-
venhetedik nagyapám sem szed fel." 

Ezen eljárás, mely teljesen visszatükrözi az 
akkori mesterek némelyikének magaviseletét, me-
lyet tanítványaikkal  szemben gyakoroltak, a mes-
terbe vetett minden reményemet eloszlatta s e perc-
től fogva  ugy féltem  tőle, mint a babonás ember 
az ördögtől. 

Azonban megadtam magam sorsomnak s egyik 
fiu  maga mellett helyet csinálván, szorongó szívvel 
letelepedtem az iskola padjára. 

Sokaknak feltűnhetett  eddig, hogy én az is-
kolatanitót mesternek nevezem. Igy nevezte akkor 
mindenki s igy nevezik ma is nálunk mindenütt az 
énekvezért. 

Vannak ugyan egyesek, kik s?égyenlik e ci-
met s abban valami lealacsonyító t találnak, amiért 
is elneveztetik magukat „tanítónak", a mi némely 
esetben jogos is, továbbá „rektornak", magyarul 
igazgatónak, hogy miért : arra lehetne kádenciát 
találni, de ha a mesternek az ekklézsiához való vi-
szonyát vesszük tekintetbe, nem tarthatom eléggé 
indokoltnak. 

Hogy „nagyságos ur" van-e köztük, — arról 
nincs biztos tudomásom, de ha vannak egyes tani-
tók, kiket megnagyságolnak, feltehető,  hogy ebben 
az émelygésig cimkórsággal saturált világban ilye-
nek is találtatnak. 

Mesturamnak hivtuk mi is azon időben, me-
lyet vázolni akarok, a tanitót s igy indokolt lesz, 
ha továbbra is e nevezet mellett maradok. 

Ezen kitérés után folytassuk  a felvett  tárgyat 

mondva az előrelátó és számitni tudó üzleti 
szellemnek — mily örvendetes példái nyilvá-
nulnak I Az aláirás napján az aláírásra kitűzött 
helyiségeket már kora reggel vidékiek töme-
ges csoportja táborozza körül, szegény, gazdag 
egyformán  törekszik hazai értékben elhelyezni 
filléreit,  ezreit, - mely ténynyel egyrészt erős 
konktirrenciát vetnek a hazai szükséget igy ki 
nem zsákmányolható külföldi  spekuláció elé, 
másrészt pedig pénzeiknek jó befektetést  sze-
reznek s az ország által az uj kölcsön után fi-
zetendő kamatok nagy részét megmentik ma-
guknak s igy magának a kamatfizető  ország-
nak. Nálunk hire sincs az ily hazafiságnak,  az 
ily előrelátó szellemnek. Láttuk a mult rente 
kibocsátásánál. Néhány főúr,  néhány főpap,  né-
hány pénzintézet aláirtak néhány ezer forintnyi 
rente-átvételt, de ez is csak ugy történt, hogy 
tessék, lássék, s e ténynek is hazafi  áldozatot 
s nem érdekeik szolgálatát látszottak teljesitni. 
Tőkepénzeseink nagy, legnagyobb része — kik 
különben a jö/edeimi adóra szolgáló bevallá-
soknál notaric^ nagyon rosz kabátokban szok-
tak megjelenni, e rente-aláirásoknál természe-
tesen távoliétökkei tündököltek. 

Rákfeneként  esz s pusztit e bizalmatlanság i 
baj társadalmunkban s ál'ami életünkön. Segita 
het-e ezen az állam ? — Franciaország, Angiin 
megmutatták, hogy segíthet Ez országokbak 
a takarékpénztárak csak h a z a i értékpapíron 
vásárlására fordíthatják  tőkéiket, s Ang.iában 
külön orszígos hivatal ál! fenn,  melynek köte-
lessége odi működni, hogy az ország hitelpa-
pírjai az ország polgárai által vásároltassanik 
össze. 

Kormányunk kötelessége hasonló intézke-
désekkel megmenteni az ország számára az or-
szág által fizetett  államadóssági kamatok egy 
részét S egyúttal lelkiismeretes kötelessége, 
hogy pénzügyeink javítására fordítandó  gondos-
kodásában főszemügyet  vessen az úgynevezett 
r e j t e z k e d ő t ő k é k r e , melyek jövedelem-
bevallásoknál nem, csak törvényszékek s bíró-
ságoknál tünedeznek olykor fel  — bepanaszolt 
váltók alakjában A kormány ez uj kölcsönnel 
két évi időt nyer, ntikor az állani hitelének 
lentartására vonatkozó emésztő gondoktól ment-

és szóljunk valamit az iskola helyiségéről is. Ha 
e z z e l készen leszek, vissza fogok  térni azon pont-
ra, melyben én az iskola padján helyet foglaltam. 

Az iskolahelyiség, mely rendesen a két nem-
beli gyermekek közül hatvant fogadott  kebelébe, 
a mesteri habitationak egyik kiegészítő részét ké-
pezte. Ez volt tulajdonkép a mester nyári kony-
hája. Midőn bizalmasabb embereivel volt, ha e szo-
ba jött, kérdésbe, soha el nem mulasztotta megje-
gyezni, hogy „nyárban konyha, télben pajta." Ok-
tóber vége felé,  midőn az idő már annyira meg-
hűlt, a konyhaeszközök szépen kivándoroltak be-
lőle s ezekkel együtt a házi kutya, meg azok a 
szép fiatal  mangalicák, melyeket a mesierné asz-
szony csupa sympathiából szeretett még éjjelre is 
ott hálatni. 

Ekkor megjelent az egyházfi  pár szegény asz-
szony kiséretében, a kik aztán „kivül, belől, min-
denfelöl"  szépen megsikároltak a szoba falait,  va-
lamint az agyag pádimentumot is Subintelligitur, 
hogy e munkát ingyen kellett teljesíteni azon sze-
gény asszonyoknak, kik gyermekeiket az iskolába 
járatták, .jk „állották ki" a befejéritésre  szükséges 
meszet is. 

Midőn igy minden rendben volt, megjelent a 
falusi  ács, vagy ha ez történetesen nem volt honn 
található, a mester kocsisa, ki aztán a tavalyi pro-
jectum szerint megkészítette „az ülőhelyeket". Fel-
ütött három fal  mentében — (a negyedik mellett a 
boglyas kemence terpeszkedett) 6—6 cöveket pá-
rosával. Ezekre 15 centimeter szélességű deszkákat 
szegzett és ezzel készen volt a „legénygyermekek" 
ülő helye. Hasonló módon készült el az asztal is, 
csakhogy ez az ülő helyeknél valamivel szélesebb 

Sepsi-Szentgyörgy, 1879. Vasárnap, január 19. 



ve igyekezetét a pénzügyek rendezésére for-
d.t hatja. S c rejtezkedő' tőkék megadóztatása 
nevezetes javulást idézne elő a jövedelem sza 
poritásának rovatában 

* A magyar ar anj járadék uj kibocsátása szá-
mára a Rothschild-konzorcium azun dolgozik, hogy 
a párisi börzén annak jegyzését kieszközölje. — 
Örvendetes jelenségként említhetjük, hogy e jára-
dék mindinkább terjed a magyar közönség kö-
reiben. | 

* ()«ztrílk min szter válsásr. A király, hir sze 
rint, már aláirta a királyi kéziratot, melylyel 
az Auersperg-kabinetet elbocsátja. A kabinet azon-
ban csak a berlini szerződésnek s az olasz keres-
kedelmi szerződésnek a bir. tanács által történt 
helybenhagyása után fog  formaszerint  lelépni. Az 
uj kabinet állítólag ideiglenes jellegű lesz. A mos-
tani kormány több szakminisztere benne lesz. A 
hírt, hogy a közös pénzügyminiszter, b. Hoffmann 
fog  a kabinetalakitással megbízatni, alaptalannak 
nyi vánitják. 

A fiigKÖ  kérdésekről, melyeknek elintézését 
Konstantinápolyból már annyiszor jelentették, a 
tíviratok sem tudnak egyebet jelenteni, mint 
hogy még mindig függőben  van minden s a kü-
lönböző megállapodások még mindig csak elvi ter-
mészetűek. Novibazárra vonatkozólag megerösitik 
azon híreket, hogy a tárgyalások csak az orosz 
török végleges békeszerződés aláírása után fognak 
ismét folytattatni;  a főpontok  állítólag' már meg 
vannak állapítva, csak alárendelt kérdések lesznek 
még megoldandók, s monarchiánk nem sürgeti a 
konvenció megkötését. — A török montenegrói 
egyezmény felől  is megint elmaradt minden hir, 
ellenben Raguzából jelentik, hogy Nikita fejedelem 
táviratilag értesítette a portát, miszerint a monte-
negróiak „harci kedvét" nem volt képes többé 
fékezni,  ha Podgorica a legrövidebb idő alatt át 
nem adatnék. l£z átadástól tette viszont függővé, 
mint emiitettük, az orosz kormány a végleges bé-
keszerződés aláírását, a mivel egyébiránt konstan 
tinápolyi táviratok minden nap biztatnak, sőt most 
még azt is hozzáteszik, hog az orosz hadsereg visz 
s/.avonulásának megkezdésére már ki is van tűzve 
a nap, január 22-ke. Mindezen folyton  megujuló és 
mindig újból alaptalannak bizonyuló hírekkel szem-
ben nem csoda, ha a csöndes kibontakozás iránt 
föl-fölmerülő  remények is mindig újból eltüne-
deznek. 

A it rii-x  linllirígazitás kérdése, ámbár a biz-
tosuk mind két részről már jó ideje ki vannak ne-
vezve, szintén nem halad előre. A görög kormány, 
mint a „Pol. Corr "-nek Athénéből irják, nem rin-
gatózik illúziókban a porta halogató politikájának 
célja iránt, mely aiig i-gyéb, mint hogy a porta, ha 
egyszer Oroszországgal, Ausztria-Magyarországgal, 

és magasabb volt. Az asztal elejébe a legény gyer-
mekekéhez hasonló lóca készült a/.után a leányok 
számára is. A mi hely még a kon) ha — pardon ! 
a t«nterein — területéből fenmaradt,  az a mestert 
id tíe, mely szélességben a fal  melletti ülőhelye-
kével egyezett meg. üzen tér felső  szögletében a 
több urat kiszolgált „egyes" pölfeszkedett  saját 
testéből bocsátott rojtokkal. Az „egyes", vagy is 
művelt nyelven „ f a u t e u i l "  egy nagy karos szék 
(támlány) volt, mely épen ugy dicsekedhetett his-
tóriai múlttal, mir.t az oláhfalvi  zeke. — Tanórák 
alatt rendesen a mester, vagy az ő távollétében 
helyettese a „perécektor" (praeceptor) foglalhatta 
csak el, de a tanítás megkezdése előtt bármelyik 
tanítvány jogosultnak érzé magát beleülni. 

Együtt jártunk a leányokkal, minthogy a 
mester szerencsétlenségére a harangozó itt nem 
vala, mint másutt leánytanitónak qualifikalva.  Ezen 
spártai szokásnak különben voltak jó oldalai is, 
mert itt fejlődtek  ki nem ritkán azon gyöngéd 
Bterelmi viszonyok, melyeknek vége a legtöb esetben 
házasság lett. Már a harmadik, negyedik télen min-
den fiu  kiválasztotta magának a szeretöt, s mint 
hogy nem ritkán két, három fiúnak  is választása 
ugyan azon egy h ö l g y e c s k é r e esett ebből 
katalmas szerelmi perpatvarok és dulakodások 
támadtak, melyeknek akkor ér véget, midőn a szü-
lék is interveniálták. 

A mesternek természetesen legtöbb gondja is 
több volt annál, semhogy ilyen perpatvarok ki 
egyenlítésébe ereszkedjék. Ha a szülék interpellál-
ták, mindig azt felelte,  hogy ő nem oka, ha effé-
lék történnek ; miért nem hoznak olyan harango-
zót ki irni, olvasni tudjon s ebből kifolyólag  ké-
pes learyen a leány gyermekeket oktatni. 

B':z ez a mesterre nézve egy kissé szomorú 
állapot volt, — de azért mi mégis szerettük a leá-
nyokkal egy calassis levegőjét szívni. 

De t Ián rr.ár igen sokat is anticipáltam. Jó 
lesz visszatérni oda. hová ígértem vala. 

Mielőtt a tulajdonképeni tariitás kezdetét vette 
volna, elénekeltük a mester taktusai után a szoká-
sos reggeli éneket, azután felállott  az első fiu,  el 
kezdte mondani a „miaivánkat" és mi szépen utána 
susogtuk. Erre következett a „Tartsd meg isten 
császárunkat" 5 ezzel vége volt a reggeli isteni-
tis/.telctnek s megkezdődött a leckemondás. 

Szemes, 

Montenegróval stb. tisztába jött, könyen elbánhat-
ni véle e kis Görögországgal. Az athénai komány 
azonban el van határozva, hogy követeléseiből 
semmit sem enged, s ha a porta a berlini szerződés-
ben kijelölt alaptól el akarna térni, Görögország 
megszakítja a tárgyalásokat s a nagyhatalmakra 
appellál. Egyik fegyveréül  készen tartja a görög 
kormány a krétai lázadás ujabb fólszitását  is ; 
valóban ir.ár most is mutatkoznak oly jelentések, 
minők Kréta szigetén minden fölkelést  megelőzni 
szoktak; egyes „elégedetlen" keresztyén törzsfő-
nökŐK a hegyek kíizé vonultak s kisebb csapatokat 
szerveznek, a mohamedán lakosság pedig a varo-
sokba menekül. Kevés kell hozzá, hogy a p^rtu 
és a krétai görögök közt csak nemrég kötött 
egyezmény ismét széttépessék. 

Jtandaiiar elfoglalás  1 az angolok által, miről 
minapi táviratok értesítettek, fontos  mozzanat 
az angol-afgán  háború fejlődésében.  Az angol 
sereg immár hatalmában tartja az emir országának 
legfontosabb  pontjait, s ha a fővezér,  mint az utób-
bi napokban jelentették, szükségesnek tartja az 
operációk folytatására  megvárni a tavasz beköszön-
tését, azt egészen nyugodtan teheti. Hogy Sir Ali 
Oroszország közvetítésével köthetne békét, az 
iránt minden i l l ú z i ó t eloszlatnak a táviratok, 
melyek jelentik, hogy a szentpétervári kormány 
tapogatózott ugyan, de határozottan elutasittatott. 

„Bébizonyult, hogy a kabuli emir elhagyta 
országát és igénybe vette Oroszország vendégszere-
tét. A fejedelem  ,<tjának célja az, hogy Európa köz-
vetítését kérje s a nagyhatalmakat tegye biróvá 
Angliával való viszálya fölött.  Nemes illúzió I Sir 
Ali emir nem gondolta meg, hogy közvetítés csak 
akkor lehetséges, ha mindkét érdekelt fél  kéri 
vagy legalább beleegyezik, a mi a jelen esetben 
nagyon kevéssé valószínű. Afganisztán  uralkodója 
ezidőszerint orosz földön  van és természetes, hogy 
részvétteljes vendégszeretetre fog  találni; de még 
nem tudjuk, váljon azon felvilágosítások  után, me-
lyeket eddig már bizonyosan kapott, folytatni  fog-
ja-e útját Szentpétervár felé". 

Az orosz liel/avarok növekedése folytán  mind-
inkább sűrűn hangzanak szózatok, melyek alkot-
mányt követelnek. Ha azonban egyes vérmes tu-
dósítások azt jelentették, hogy e kérelmeknek si-
kerök lesz, ujabb táviratok uyorsan szétoszlatják 
ez illúziót. Mint ugyanis Szentpétervárról jelentik, 
Gordienko egyetemi tanár, s azok, kik az általa 
szerkesztett kérvényt aláírván, kívánták, hogy az 
oroszoknak is adassék meg, a mit a bolgárok 
megkaptak, — válaszkép deportáltatnak Szibé-
riába ! 

Franciaországban a törvényhozás megnyitása 
elé nagy feszültséggel  néznek, mert, ugy látszik, a 
kormány és a republikánus többség közt nem jő 
létre az egyetértés, a kormány programmja nem 
elégíti ki Űambettát és hiveit. Gambetta mindaz-
által nem akarja elvállalni a kabinetalákitást, s 
egyelőre csak fenyegetőzik  lapjában Dufaure  ellen. 
„A kormány ne ringatózzék ábrándokban" — úgy-
mond — „mert ha erejét arra akarja felhasználni, 
hogy a közvéleménynek ellenálljon, a helyett, hogy 
vezesse akkor meg fog  semmisittetni. Döntő pil-
lanathoz jutottunk. A ki nem cselekszik, mert 
nem akar, össze fog  töretni, 3 a ki nem akar, cse-
lekedni, mert nem tud, más által fog  pótoltatni." 
— Még remélik azonban, hogy a mérsékeltebb 
elemek közvetítésével sikerülni fog  az egyetértést 
helyreállítani. 

— Ismét bosnyák depnt.iciö. A „W. Tagblatt" 
-nak távirják Szerajevóból : attól való féltökben, 
hogy a mohamedán nemesség növekedő befolyása 
az agrárius kérdésnek reájok nézve kedvezőtlen 
megoldására vezethetne, a katholikusok és óhitűek 
rövid idő előtt kibékültek. Ennek következtében 
pár nap múlva egy nagy, óhitűekből és kutholiku-
sokból álló küldöttség megy Bécsbe, hogy a pa-
raszt rend érdekében egy, a tizedviszonyokat 
tárgyaló, indokolt kérvényt nyújtson át ő felsé-
gének. 

A háromszékmegyoi gyámhatósági 
szabályrendeletek 

magyar királyi belügyminiszter ur ő nagy méltó 
sága által jóváhagyatván, azok közlését jövő szá 
munkban megkezdjük. 

Térszüke miatt je'en számunkban csak a lel-
tározási dijak s közgyámok munkadijairól szóló 
szabályrendeleteket közölhetjük, különösen ajánl-
ván azokat a községi és körjegyzők, valamint a 
közgyámok figyelmébe. 
T ö r v é n y h a t ó s á g i s z a b á l y r e n d e l e t a 
k ö z s é g i é s k ö r j e g y z ő t l e l t á r o z á s é r t 

i l l e t ő d i j a k r ó l . 
1. A községi vagv körjegyző bármely ha-

gyaték leltározását annak 50 forint  becsértékéig 
egyéb hivatalos teendői elintézése alkalmával min-
den munkadíj nélkül tartozik teljesiteni. 

A hagyaték becsértékére való tekintettel a 
fokozatos  munkadijak a következőkben állanak: 

50 frton  felül  150 frt  értékig terjedő hagyaté-
koknál — frt  50 kr. 

150 frton  felül  400 frtig  , . . 1 frt  — kr. 
400 frton  felül  600 frtig  . . , 1 frt  50 kr. 

600 frton  felül  1000 frtig  . . . 2 frt  — kr. 
1000 frton  felül  2000 frtig  . . . 2 frt  50 kr. 
2000 frton  felül  5000 frtig  . . . 3 frt  50 kr. 
5000 frton  felül  bármely értékig 5 frt  — kr. 

2. §. A leltározásra felhívott  becsüsök a ha-
gyaték 50 forint  becsértékéig a becslést díjtalanul 
polgári kötelességből teljesitik, ellenben 50 forint 
becsértéken felüli  hagyatékok becslésénél díjul 
egyenkint egy napra 50 krt, félnapra  25 krt igé-
nyelhetnek. 

Különös szakismeretet igénylő becsléseknél 
(gyárak, kereskedések, arany és ezüst ékszerek és 
drágaságoknál) a becslésért járó dijak becsüsök ál-
lal beadandó számla alapján esetről esetre a gyám-
hatóság által állapittatnak nu-g. 

3. Ezen szabályrendelet belügyminiszter; 
jóváhagyás és kihirdetés után hatályba lép, végre, 
hajtása iránt pedig az árvaszéki elnök intézkedik 

T ö r v é n y h a t ó s á g i s z a b á l y r e n d e l e t a 
k ö z s é g i k ö z g y á m o k a t e g y e s g y i -
m o l t a k v a g y g o n d n o k o l t a k é r d e'k é-
b e u t e e n d ő m u n k á l a t o k é r t i l l e t ő di-

j u k r ó l . 
1. Vagyontalan ár\ákat illetőleg ezeknek 

személyes elhelyezéséről teendő számadásos jelen-
tések készítése dijmentes. 

Azonban jogosítva van a közgyám az árvák 
és gondnokoltak vagyonáróli számadás jegyző-
könyvre vételéért, illett leg számadás készítéséért 
az alábbi dijakat követelni, u. m : 

1) Ha az egy lapra íratott, 25 kr. 
2) Ha az egy félivet  elfoglalt,  50 krt. 
3) Ha az egy egész ivet foglalt  el, 1 frtot  és 

a számadás minden további ivéért még 50 krt. 
2. §. Az árvák és gondnokoltak érdekében 

kérések Írásáért 20 kr munkadíj állapittatik meg. 
3. A közgyámokat napi dij és munkadíj 

címén, ha ingóságok eladása vagy ingatlanok ha-
szonbérbe adásával bízatnak meg, összesen illeti 
egy félnapra  50 kr, egy egész napra 1 frt. 

4. §. Minden más — a gyámhatóságok vagy 
gyám és gondnokok által a községi közgyámokra 
bizott és az 1877. évi X X . törvénycikk vagy an-
nak alapján keletkezett törvényhatósági szabály-
rendeleteken alapuló munkálatokat a közgyám a 
községektől kapandó fizetésért  tartozik teljesiteni. 

5. §. Ezen szabályrendelet végrehajtásával az 
árvaszék bizatik meg. 

VIDÉKI ÉLET. 
Urassó, 1878. január 14. 

Tekintetes szerkesztő ur I 
A nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi 

magyar királyi minisztérium mult évi novemberhó 
20-án 29,885. szám alatt a brassómegyei tantestü-
let alapszabályait megerő ütvén, ennek folytán  je-
len év januárhó 2. és 3-án tisztújító nagygyűlését 
a brassói állami népiskola tanhelyiségében követ-
kező eredménynyel tartotta meg : 

Közfelkiáltás  utján elnök lett K o ó s Eerenc, 
kir. tanfelügyelő  ur. 

Titkos szavazattöbbséggel megválasztattak : 
Orbán Ferenc első alelnöknek, Bede Dániel 

második alelnöknek, Csia István tantestületi titkár-
nak, Ács János első jegyzőnek, Bíró Vince máso-
dik jegyzőnek, Kis Árpád pénztárnoknak. 

A tantestületi választmány az alábbi tagok-
ból áll : 

Bitay Sándor, Pál Károly, Bartha Károly, 
Barabás Sándor, Bibó László, Szemerjai Károly, 
Kovács Mihály és Zajzon János. 

A választmány működését január hó 10 dikén 
tartott választmányi gyűléssel megkezdette s min-
den hó első péntekén az ügyek gyorsabb elintéz • 
hetése céljából rendes havi gyűlést tartand, mely-
határozat ezennel a jelen nem volt tagok tudomá-
sára hozatik. 

Cs. 

Az agyouhallgatott cikk 
A „Nemere" egyik régebbi számában I.. Sí-

pos Samu barátom egy indítványt, vagyis jobban 
mondva, egy véleményt közölt •» háromszékmegyei 
tanító-testület elmaradt gyűlése tárgyában. Mind 
vártam, hogy valaki hozzá fog  szólni. I.enet, hogy 
neki is fanyalodott  valamelyikünk s küldött be 
választ, csakhogy talán a t. szerkesztő ur a kosár-
ban felejtette.*)  Igen röviden legyen szabad ne-
kem egy pár szót kockáztatni e tárgyban. 

Sipos Samu barátom ártatlan egyszerűséggel 
a többek között azt i n d í t v á n y o z t a (sic !) — 
hogy a nagygyűlés tétessék át tavaszra, mert télen 
a gyülésezés sok bajjal járna. Nos, ez indítvány 
akart lenni, csakhogy olyan felesleges  indítvány, a 
minek az ellenkezőjét a világért sem akarta elkö-
vetni senki. Sipos barátom félt  attól, hogy neki a 
téli időszakban kell majd gyűlésre fáradni,  pedig 
hát megnyugtathatom a felöl,  hogy senkinek esze-
ágában sem fordult  az meg. Nemcsak télen, még 
az őszön serri akartuk mi azt a nagygyűlést meg-
tartani. S nagyon valószínű, hogy tavasszal s. ni 
lesz belőle semmi. 

Minek is ? 
Mi kényelem dolgában versenyezhetünk akár-

F. tárgyban egyetlen cikket vettünk, — melyet «onb«u 
alaki ttkintetlwu oem adhatniuk közre. 



miféle  hivatalnokkal. Jó dolgunk van. Háromszék-
megye tanítóinak csak háromnegyed része nem ka-
pott aug.-tól fogva  fizetést,  a többi lelkiismeretesen 
kielégíttetett s miután ez igy áll: akkor minő igaz-
ságtalan dolog lenne ezt a körülményt például egy 
gyűlésen a közoktatási minisztérium becses figyel-
mébe ajánlani ? 

Az iskolaszékek viszonya a tanítókhoz ma 
már istennek hála ugy megerősödött, I ogy atxól 
tartani egyhamar nem lehet, hogy legalább a tan-
teremben, ha nem is künn, bizonyos önállóságra 
vergődjék a tariitó. Sha akad is ittott egyegy helyte-
len gondolkozású lő, mely rakoncátlan természeténél 
lógva ellene mer mondani az iskolaszéknek tanügyi 
kérdé ekben, — az elveszi menten méltó jutalmát: 
„pályázat utján állomása betöltetik'' stb. Hogy eze-
ket s ezekhez hasonló kérdéseket mirevalő volna 
még a gyűlések előtt is tárgyalni s mirevaló volna 
például olyan emlékiratformát  szerkeszteni, a mely 
valahára szabja meg a határt az iskolaszékek szá-
mára : azt csakugyan nem értem. Sokkal jobb igy 
a hogy vagyunk ; legalább az apróbb miseriákkal 
nem kell majd oda fenn  bajlódni. 

Hallottam emlegetni valami országos tanitó-
szövetségről is. Ez a szerencsétlen eszme épen nem 
való tanítótestület elé s nagyon jó volt, hogy a gyű-
lés elmaradt, mert még valamelyik hóbortos főrel 
elő találta volna hozni. 

Van ugyan egy központi választmányunk, 
melynek számos teendői közé a gyűlés előkészítése 
is tartozott volna, — hanem hát ez a választmány 
még csak papirosan fungál,  sehol egyebütt hirét sem 
hallottuk. 

Sipos Samu barátom, ugy látszik, nem tudja, 
hogy a központ, választmánynak a „dolci farnienti  n 
kivül nem szabad egyébbel foglalkoznia,  mert kü-
lönben nem indítványozott volna olyan dolgot, a 
mit megtenni vagy meg nem tenni senkinek sem 
jutott eszébe. Kár volt vele az időt vesztegetni. 

Hiszen nagyon jó dolgunk van nekünk. — A 
törvény biztosit bennünket élethosszig tartó állo 
másról, megszabja, hogy a tanítók állandóan vá-
lasztassanak. S hogy azért a miniszter most olyan 
magyarázatát adta ennek a törvénynek, mely sze-
rint, ha akarom, — i g e n , ha akarom, — nem : az 
se baj. Fenn van tartva a jogunk, hogy három 
esztendő múlva csakugyan kérhetünk állandósítást 
s ha aztán az összeült iskolaszék nagy- szakérte-
lemmel kimondja képtelenségünket, akkor is van 
még egy menedékünk: elmehetünk „zabot hegyezni" 
— ez ts kellemes foglalkozás. 

A tanitógyülésnek mindezekkel — mondom, 
épen semmi köze nincs. Hát aztán miféle  tanitó-
gy ülést sürgetett Sipos barátom és miért kellene 
azt c s a k tavaszra elnapolni, — akarom mondani 
e l h ó n a p o l n i ? 

Jobb nekünk igy. — Ignoti nulla cupido. Ha 
ezekről nem beszélünk azokon a gyűléseken, nem 
is tudjuk meg, hogy mi fáj  nekünk.*) 

Egy tanitó. 

Az újév megünneplése Romaniaban. 
I*>likurest, 1879. január 9. 

(Ó stylus szerint 1878. december 28.) 
Ne csudálkozzanak a t. olvasók ha én most 

irok az újévről; fölhívom  figyelműket  a fentirt  dá-
tumra. Nekünk még csak most jön újévünk. 

Nekünk ? 
Igenis, mert a Romániában lakó reformátusok 

és lutheránusok is a kétszeri ünneplés kikerülése 
végett az ó stylus szerinti ünnepeket tartják, ám-
bár papunk jobban szeretné, ha az uj szerint tarta-
nék, mint ezt egy társaságban hallottam; — mert 
tetszik tudni, itt is mindent elmondanak a. papról, 
a mit csak tudnak, mint akár Erdélyben vagy Ma-
gyarországon. 

Hohó 1 csak most veszem észre, hogy én itt a 
papról, nem pedig az újévről beszélek. 

Térjünk hát tárgyunkhoz. 
ilyenkor itt nagyban vásárolnak ám az oláh 

c o c o n á k , — mert itt az a szokás, hogy minden 
ember megajándékozza egymást újévkor ; azért van 
dolguk most a boltosoknak, de van hasznuk is, föl-
rugtatják ilyenkor mindennek az árát duplára, sőt 
triplára is. 

Karácson negyednapjától kezdve egész ó év 
utolsó napjáig, sőt mondhatni estéjéig nyüzsögnek 
a íiakkerek és díszesebbnél díszesebb magánfoga-
tok Bukurest főutcáin,  ugy, hogy sokszor negyed-
óráig kell várakozni, míg az ember a Lipcse-utcán 
keresztülhatol. 

Ez utóbbi utca tudniillik a román főváros  áru 
csarnoka ; itt lehet kész női és férliruhákat,  pipe-
recikkeket, bútort, vasárut épugy kapni, mint min-
den néven nevezendő füszerkereskedéshez  tartozó 
dolgokat, mely kereskedések itt nagyon dúsan ki 
vannak állítva déli gyümölcsökkel és halnemüók-
kel, ugy hogy itt a fügét,  datolyát, narancsot, cit-
romot nagyon olcsón lehet kapni. 

Olvastam a „Nemere" egyik utóbbi számában 
a csikszéki aprószentekezést; az itt is megvan, ha-
nem azzal a különbséggel, hogy itt újévkor járnak 

•) Közöltük e kiíaktdá o'-at, melyek itt-ott lei 
Uszámitanifckat  csakujjyan goniolkozfera  késitettetik a? ille'öket. 

s csakis gyermekek cifra  papirosból készült rózsák-
kal földíszített  vesszőkkel és mondókájuk ez : 

„Sorcova, morcova 
Sa treasci la anul nuo. 
Cati cui pa casa, 
Atita galbeni pe masa." 

(Lefordítva  körülbelől igy szól : Szorkova, morko-
va, élj boldogul az újévben. A hány szeg a házon, 
annyi arany az asztalon.) 

E közben veregetik az illetőnek vállát, minek 
utána pár b á n i t (román rézpénz) kapván, tovább 
mennek más házhoz. 

Szintén újévkor faluhelyen  az eladó leányok 
egy egy bazsalikum ágat felöltöztetnek  bábnak pi-
ros és kék rongyokkal, mit aztán kitűznek éjjelre 
a háztetőre ; ha elvész, akkor férjhez  megy az uj év-
ben, ha nem : leányul marad. Legalább ők ugy hi-
szik, mit könnyű megmagyarázni, mivel az ágat 
rendesen a leány szeretője lopja el ; ha tehát sze-
retője nincs: ága nem vesz el, — ergo : férjhez 
sem mehet. 

Az uj évi ünnep után az orthodox hitüekre 
egy szintén nevezetes ünnep következik a B o b o -
t é r a vagyis vízkereszt, a mi itt szintén nagy ce-
remóniára ad alkalmat, s melynek legfőbb  cse 
lékvénye a keresztnek a M e t r o p o l i t a által a 
Dimbovicába való merítése, mi által a folyó  meg-
szenteltetvén, többen utánna ugranak azt kihozni 
megkapván érte a jutalmat, mely áll 5 drb. arany-
ból s egy teljes öltözetből. Ugyanekkor fognak 
az oláh mitokának (mészáros, ács, kőmives stb. le-
gények) egy-egy zsidó suhancot kit, bár mint rug 
kapál is megfürösztenek  a szentelt folyóban,  azt 
tartván, hogy ekkor megkeresztelkedik. 

Boldog újévet kívánva, még arról akarom ér-
tesitni a t. szerkesztő urat, hogy miután ellenzéki 
lapot nem hordatunk, — megmaradunk továbbra 
is a „Nemere" mellett. 

Akli. 

L E G Ú J A B B . 

Z tljrúb, jan. 15 A tartománygyülés mai 
ülése a horvát és szerb ellentétek összeiitkö 
zésének érdekes képét nyújtotta Kélszetbkép-
vise ö választásának megsemmisítése volt indít-
ványozva, s ebből fe'ekezeti  kérdést csináltak, 
Györgyevics a szerb elem elnyomatásáról pa 
naszkodoti, miié Miskatovics találóan utalt a 
kormány azon rendeletére, melylyel valamenvyi 
horvát iskolában a eyril betűk tanit.ísa kötele-
zővé tétetett ; utalt továbbá arra, hogy a tar-
tománygyülés e'nöke a hétszemélyes táb'a el-
nöke és a belügyi fönók  szerbek. A szerbek — 
úgymond — azok, kik a hol csak lehetik, mint 
Szlavóniában, elnyomják a horvát nemzetiséget 
legutóbb is azt mondták, inkább legyen Bosznia 
a töröké, mint a horvátoké 

Figyelemre méltó, hogy a sok szónok kö-
zül egy sem beszélt engesztelöleg. Peics'cs vá 
lasztása megsemmisíttetett. 

Konstantinápoly,  jan 15 A porta kép-
viselőihez egy körlevelet intézett, melyben a 
tráciai fölkelés  okáit fejtegeti.  E szerint az 
egész szerencsétlenség okozói az oroszok és bol-
gárok vo'tak és ez állapot, a körjegyzék sze-
rint, mindaddig fog  tartani, mig a portának 
meg nem adatik a lehetőség, hogy tekintélyét, 
a hol kell, érvényre emelje. 

k ü l ö n f é l e k . 

— A sepsi .szentgyörgyi egészségügyi bizott-
ság folyó  hó 17-én délelőtt n órakor rövid ülést 
tartott, melyen a többek között S z á s z K i r o l y 
városi orvos ur indítványára határozatba ment, — 
hogy a bizottság egy u s z o d a felállítását  fogja 
javaslatba hozni az elöljáróságnál. Megjegyezzük 
ez alkalommal, hogy az egészségügyi bizottság 
tagjai nem nagy érdeklődést mutatnak, a mennyi-
ben ezen gyűlésen is 20 tagból heten voltak jelen 
csupán. 

— A rrf.  gyninázluin első félévi  közvizsgála-
tai január 30., 31. és február  i-ső napján fognak 
megtartatni. 

- liálkrónikn. A helybeli polgárság — mint 
értesültünk — folyó  hó 1-én rendezendő táncvigal-
mára bálanyául t. B o g d á n Istvánné úrasszonyt 
fogja  felkérni.  — A folyamatban  levő farsangon 
az „ i l y e f a l v i  i f j ú s á g i  ö n k é p z ő k ö r " is 
fog  bált rendezni könyvtára gyarapítására. A 
bálanyai tisztre g r ó f  N e m e s N á n d o r n é 
ő méltósága kéretett fel;  ueyanazért a bál napjá-
nak megállapitása grófné  ő méltóságának válasza 
után fog  megtörténni. — A sepsi-kálnoki unitárius 
orgona alapjavára január 25-én zártkörű táncviga-
lom fog  rendeztetni. 

— Magyar művészet a külföldön.  Münchenből 
irják a „P. Napló, nak.: Münchenben a képzőmű-
vészeti akadémián az e hó io-én történt pályáza-
tok alkalmával — a festészeti  és szobrászati téren 

— fiatal  honfitársainknak  : Gyárfás  Jenő festőnek, 
és Kiss György szobrásznak, egyhangúlag Ítéltettek 
oda az első dijak Gyárfás  J., városunk szülötte, 
ki az adott themával — „egy étterem festése  te 
kintettel az építészeti dekorációra" — páratlan si-
kert aratott, oly müvet szolgáltatott, mely komoly-
ságát és művészeti gazdagságát tekintve, messze 
túlszárnyalta a szép számmal képriselt pályaműve-
ket. Kiss György ki az adott themát: „akönyörü 
letes szamaritánus" művészileg dolgozta ki, ezennel 
ujabban bizonyította, hogy az a bizalom melyben 
őt a minisztérium ösztöndíj által részesítette, meg-
érdemlett volt. A nehéz thema kidolgozásánil ki-
tűnt, hogy ő ennek, a mi a koncepciót, vonalzást 
és technikát illeti, tökéletesen ura volt. Bizonyíté-
ka ennek azonkívül, hogy ugyanazon, napon, me-
lyen „zamaritánusa" dijaztatott, egyszersmind egy 
más munkáért: „A bosnyák egy török leányt ra-
bol" — a nagy ezüst érmet kapta. Kivánato s volna, 
hogy fiatal  művészeinknek alkalom adassék a ná-
lunk épülőben levő állami épületeknél, (mint az 
Opera stb.) a külföldön  szerzett és ott kitüntetett 
képességüket érték esiteni. 

— Kósza hir. Bécsben mult este az a hir volt 
elterjedve, hogy a német császár ellen ujabb me-
rényletet követtek el. Ilyesmiről azonban Berlin-
ből sem hivatalos sem magán jelentés nem ér-
kezett. 

— A Selmecbányái szerencsétlenségről a „1\ 
Napló"-nak ujabban a következő részleteket jelen-
tik : Nagy Gézának, ki Lili-aknán lakott, 9 órakor 
reggel jelentették, hogy a Lipót-akna ég. Ö rög-
tön sietett a lakásától körülbelül 20 percnyire levő 
aknaházhoz, bezáratta az aknát, melyből fékkor 
már lángok csaptak, vastag tölgyfából  készült aj-
tókkal s ezekre egy réteg deszkát s földet  raka-
tott. Ezután visszasietett Lili-aknára s leküldött két 
embert, hogy nézzenek az ácsok után s rendeljék 
őket ki. (E három ácson kivül a Lipót-aknai bá-
nyában csak egy kocsis s 4 ló volt, a kocsis s 3 ló 
szintén megfúlt,  a negyedik, mintha a napfény,  me-
lyet hónapok óta nélkülözött, költötte volna uj élet-
re, a mint szintén hullánanak gondolt teste a nap-
világra hozatott, újra kezdett éledni.) Miután a le-
küldött két ember soká nem tért vissza, Nagy új-
ra két embert küldött le, s miután délelőtti 11 órá-
ig ezek sem jöttek vissza, Nagy Géza maga ment 
le ásókkal, két felügyelő  s két világító gyerek ki-
kiséretében. A két legelőbb leküldött ember majd 
a tűz helyéig jutott. Sokkal előbb dőltek el az utá-
nok küldöttek, s Nagy Géza 4 kísérőjével csak 
csak addig jöhetett, hol a Lili-aknát s a Ferenc-
József  altárnát összekötő tárna az utóbbiba nyilik. 
Ott feküdtek  mindnyájan halmon, s Nagy Géza teste 
szerencsétlenül ép ugy, hogy az altárna szelelő csa-
tornáját elzárta. Ez által történt a mérgezés a szom 
szédos bányában is, a Nepomuk János tárnában ó 

• munkás veszett el. — Ez történt 11 órakor délelőtt. 
Délután 5 órakor Nagynak neje, kit férje  hosszú 
elmaradása aggodalommal töltött el, a szintén szom-
szédos Zipszer-akna bányatisztjéhez küldött, kéret-
vén őt: tenne lépéseket, hogy valaki nézzen az 
oly aoká a bányában maradtak után, — csak igy 
jutott e tudomására annak, mi történt a szomszé-
dos két bányában. Az ilető először is a maga mun-
kásai után nézetett. A 32 lenn elfoglalt  munkás 
mind már eszméletlen állapotban szállíttatott ki, de 
ezeket még sikerült újra életrehozni. Csak most 
tétettek Lipót- és Lili aknán is r entési kísérletek, 
de a gyilkos gáz miatt állitólag lehetetlen volt be-
hatolni. 11 órakor este jött ki Selmecbányáról 
Krausz Vilmos főkapitány,  ki magán uton értesült 
a szerencsétlenségről, s ki festi  le a fő  kapitány 
csodálkozását, midőn a szerencsétlenség színhelyére, 
Lipót-aknára érve, ezt egész üresen, csendesen leli; 
egyetlen egy hivatalnok, egyetlen egy felügyelő, 
egyetlen egy Őr nem volt ott. Hogy a hullák reg-
geii két óráig aztán mégis kiszállíttattak, csak az 
ő erélyének köszönhető, de ekkor már csak hullá-
kat szállíthattak ki. Az első, a ki behatolt a bá-
nyába, egy Zurián nevű munkás volt, ki fiának  te-
temét hozta ki magával. A Selmecbányái bánya-
igazgatóság a szerencsétlenségről csak a szeren-
csétlenség színhelyéről visszatért főkapitány  által 
értesíttetett. 

— Joacliini gyermekkorából. A „Vasárnapi 
Ujs." egyik száma közli: Joacliim Józsel 1830-ban 
látott napvilágot Kecelen, hol atyja szegényebb 
sorsú zsidó kereskedő volt s később Budapestre 
költözött. (A „P. N." értesülése szerint Joacliiin 
Köpcsényben Mosonymegyében született, a falu 
183. sz. házában.) A gyermek már igen kis korában 
gyakran ellopózott a szülei háztól s meglapult egy 
egy szurtos korcsma zugában, honnan lángoló sze-
mekkel kisérte a barna cigányok játékát s mohón 
nézte, hog v járja a bűvös boszorkány táncot ke-
zűkben a vonó. Aztán haza ment, leakasztott a 
szegről egy ott revesedő rozzant gitárt s annak a 
húrjain próbálgatá utána pengetni a fülében  züm-
mögő nótákat. Atyja kedvtelve nézte a gyermek 
szenvedélyes időtöltését s egy reggel meglepte egy 
— igaz hegedűvel. A fiu  aztán egész nap nem 
csinált egyebet, mint reszelte a hegedűt, majd hogy 
minden lakót el nem riasztott vele. Nem telt bele 
azonban sok idő s a mit a kis Pepi mivelt, nem 
volt többé reszelés, valóságos nóták kerültek elő 
a hegedűből. Nem tanította senki rá, magától ta-
lálta meg a nyitját, összes tanulmánya az volt, a 
mit a cigányoktól látott s inspiratiója a szép fül-
bemászó magyar nóták hangjaiból támadt, melyek 
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(lkir-érték egész későbbi fényes  pályáján s művé-
szi kifejezést  nyertek világhírű „magyar koncert-
jében. "A fiu  Pesten Szervecsinszki hegedű művész-
nél tanult, ki már 7 éves korában hangversenyt 
adatott vele, s a csodagyermek oly feltűnést  kel-
tett, hogy rokonai Bécsbe küldték, hol Ilellmes-
bergernél, majd Böhmnél tanult. Ez utóbbi magá-
hoz házába vette, s nem is eresztette el többé, csak 
mint kész művészt. 

— Nyilvános köszönet egy bankó hátin. A 
rozsnyói takarék pénztár pénztárnoka a „Rozsny. 
Hiradó" szerkesztőjének egy forintos  bankót muta-
tott, melynek hátára tintával ez van irva : „Bécs-
ben szeptember 7. 1878 mint sebesült esztet ajándé-
kul kaptam, áldás elhunyta után is poraira ki aján-
dékozta. Búzás í-yörgy s. k. gyalogos". A bankó 
Bécsből Rozsnyóig n é g y h é t alatt tette meg 
az utat. 

— Hogyan bánik a muszka kormány a török-
kel. A „Standard" egy philippopoli levelezője a 
következő borzalmas dolgokat irja lapjának a mo-
hamedánok sorsáról: „Ma reggel újra 60 török csa-
lád küldetett Drinápolyból, Konstantinápolyba való 
további száműzés végett. E szerencsétlenek nem-
csak most tértek vissza a tartományba ; néhányan 
már több mint hat hónap előtt tértek vissza és bé-
késen éltek régi hazájukban. Rövid idővel ezelőtt 
azonban egy orosz hivatalnok kijelentette nekik, 
hogy a tartományt el kell hagyniok és minden va-
gyonuk el van kobozva. A muzulmán lakosság oly 
csorda, melynek pásztora hiányzik. S most megtört 
lélekkel, zúgolódás nélkül tűrnek minden kegyet-
lenséget és bántalmat, melyek rajtok a keresztyé-
nek elkövetnek. Ellenségeik nem azért üldözik őket 
ily engesztelhetetlen módon, mert zavarokat okoznak 
vagy veszélyek miatti aggodalomból, ez inkáb tisz-
tán irtó háború mely ellenünk, mint muzulmánok el-
len viseltetik." 

— Az ellii'it Gyórka János kolozs-
monostori szalmafonónak  a neje még karácson 
szombatján eltávozván hazulról, többé nem is tért 
viszsza Félje azóta folyvást  kut; tta, nyomozta de 
hasztalanul. Végre január g-én reggel Losárdi Pál 
molnárlegény az u. n. plébánia malom gátjánál 
egy női holttestre akadt; kiemelvén azt a vizből, 
a nyomozatból nemsokára kitűnt, hogy a hulla a 
Cyórka János nejének a holtteste. A szerencsétlen 
nő vigyázatlanságból a Szamosba csúszott nem tu-
dott magán segi eni, nem is volt a közelben segély : 
s igy történt, hogy belefulladt. 

— Eíy apának 30 gyermeke. Holsteini lapok 
jelentik, hogy Odeslen városkában a mult vasárnap 
egy ] olgár neje megszaporodott, s a harmincadik 
gyermekkel njándékozá meg férjét.  A boldog apa 
jelenleg 60 éves, erős egészséges ember, a mosta-
ni felesége  a negyedik. — Ennél különben Buda-
pest még sokkal kiválóbb sp cialitást mutat föl,  a 
mennyiben ott él egy ember, a kinek 44 élő gyer-
meke van. E szerencsés férfiú  nem más, mint Rác 
Pali a hires muzsikus. 

— Leleményes hitelező. Rochesterben egy 
szegény irhoni adósa volt egy gazdag embernek 
és nem volt képes adósságát kifizetni.  A gazdag 
f  erbe fogta  és kieszközölte a birói végrehajtást, 
de — a szegény irhoninak nem volt semmi lefog-
lalni vaiója. Két pompás hizott disznó ott röfögött 
ugyan az udvarban, de ezeket nem lehetett lefog-
lalni. mert a törvény határozottan kimondja, hogy 
a háztartáshoz tartozó két disznó lefoglalás  tárgyát 
nem képezheti. A gazdag erre két malacot vett 
és elküldte azokat a nemes emberbaráti ajándék 
fölött  rendkívül megörvendő szegény irhoninak, a 
scheritfel  pedig — lefoglaltatta  a két hizott disznót. 

—A „fekele  asszony", igy nevezi, mint már 
emiitettük, az orosz nép az asztrakáni kormányzó-
ságban töméntelen áldozatot szedő pestist, mely 
mint konstalálva van, kétségtelenül a keleti pestis. 
Csaknem mindenki meghal, és pedig rövid idő alatt, 
ki e borzasztó betegséget megkapja. Iszonyú főfá-
jással jelentkezik, — a hónalj-mirigyek megdagad-
nak, az arc kékes-fekete  szint vált. Ha egy ház-
ban egy ember megbetegedett, az egész háznép 
elpusztul. — Ez a „csornaja zencina" — a fekete 
asszony, mely elől hiába fut  tova a nép, csak to-
vább plántá'ja a vészt. — Hiába vonatnak kordont 
a kozákokkal, a legújabb távirati jelentések szerint 
a pestis egyre terjed. A helyzet annál aggasztóbb, 
mert a pestis már pusztákon is szedi áldozatait, 
hol a kalmükök tanyáznak. Az első aulban (sátor-
t. l p) egy nap alatt 8 személy halt meg; másnap 
több kibika (sátor) kipusztult ; a kalmükök a leg-
nagyobb sietséggel szedték fel  igazán a sátorfát, 
s menekültek a puszta legmélyebb mélységébe. 
Minthogy a hatóságoknak nincs módjokban, hogy 
r.  nomúdnépet bizonyos pontokon megtartsák, meg 
nem akadályozható, hogy aulokba is át ne menjen 
a baj. Az orosz kormány a szentpétervári orvosi 
karból bizottságot nevezett ki, melynek feladata 
lesz, hogy a belügyminisztériumnak javaslatot ter-
jeszszen be a pestis tovább terjedésének meggátlá-
sa iránt. Az orvosok mind abban a véleményben 
vannak, hogy a kerületek, melyekben a pestis 
uralkodik, a legnagyobb szigorúsággal elzárassanak. 
Hir szerint Pirogev híres tanárt küldik a pestises 

helyekre, hogy a helyszínén gondoskodjék a leg-
hathatósabb eszközökről és szerekről. A mokszvai 
orvosi kar nyolc leghirnevesebb tagja követi az 
öreg Pirogevet Asztrakánba. 

— Tyúk, mint kutyák dajkája. Angermündé-
böl írják, hogy ott egy vén tyúk, melynek szár-
nya mult novemberben összeégett s ezért mint va-
lódi invalida egy szolgáló szobájában tartózko-
dott, szoros barátságot kötött egy szintén a szo-
bában tartózkodó kutyával. A kutyának időközben 
két kölyke lett, melyeket egy lapos ládában ha-
lyeztek el. A vén tyúk gyakran járkált ott kö-
rülöttük, egyszer felmászott  s szát nyai alá vette 
a kis kutyákat, n.zen idő óta, most már kétliete, 
a tyúk folyvást  ott ül a kis kutyákon, mig a nagy 
kutya csak néha jő el kölykeit megszoptatni. A 
tyúk csak ekkor hagyja el a ládát, hogy valamit 
egyék de rögtön visszasiet eredeti helyére s a 
vén kutyát igyekszik eltolni, vagy ha ez nem sikerül, 
felmegy  a vén kutya hátára s mindhármat befedi 
szárnyával. Ha eledelt visznek a tyúknak, midőn 
a kis kutyákon ül, hivagotó szót hallatt s csodál-
kozva néz a kis kutyákra, hogy azok nem akarják 
szavát megérteni. 

Az általam alapítandó 

„Székely nemzeti múzeum" 
számára mult év december havában beérkezett 

adományok kimutatása. 
I. Könyvek,  nyomtatványok és kéziratok. 

A Magyar Tudományos Akadémiától (Buda-
pest) nyolc kötet köny. Imre I.ajos úrtól (Zágon) 
9 drb kézirat. Potsa Gizella úrhölgytől (Peselnek) 
egy kötet könyv, egy török irat. Szotyori József 
úrtól (Kézdi-Vásárhely)  egy kötet könyv. Potsa 
Ferenc ur ő méltóságától (Ürmös) 1 kötet könyyv 
és 5 drb szomorujelentés. Iíenter Károly úrtól (N.-
Ajta) 85 kötet könyv és 5 drb kéziratos mű. 

II. Régiség, pénz és érem. 

Molnár Dénes városi kapitány úrtól (Kézdi-
Vásárhely) egy darab rézpénz. Orbay Mari kisasz-
szonytól (Kézdí-Szentlélek) két drb rézpénz. Potsa 
Gizella úrhölgytől (Peselnek) két ezüst, 2 rézpénz. 
Potsa Flóra úrhölgytől (Peselnek) 5 drb ezüstpénz. 
Vitkay Zsigmond úrtól (Brassó) 16 drb ezüstpénz, 
egy drb réz érnm. Özv. Follinusznétól (Kézdi-Vá-
sárhely) egy drb kétforintos  bankó 1800-ból, két 
drb 1848-as bankó, egy drb ezüst és 15 drb réz-
pénz. Cserey Gyuláné ő nagyságától (Osdola) egy 
ezüst kanál. Geréb Gizella kisasszonytól (Osdola) 
egy csont tűtartó. Bartha Sándorné ő nagyságától 
(Bardoc) egy római cseréptál-alj. Végh Ignác úrtól 
(Csernáton) egy csákányrészlet, egy üllő. 

III. Természeti tárgyak. 
Cseh Lajos bányaigazgató úrtól (Kolozsvár) 

12 drb ásvány. Barabás Péter lelkész úrtól (Dál-
nok) egy kövesülés. Ifj.  Bartha Sándor úrtól (Bar-
doc) 4 drb madártojás. Deák Albert úrtól (Köpec) 
egy borzkoponya. Zathurecky József  úrtól (Nagy-
Ajta) négy pár őzszarv és egy szarvas aggancs-
részlet. 

Fogadják a lelkes adakozók, kik tettök által 
egy nemzet kincsét gyarapították, előleges köszö-
netemet, az utókor hálás elismerését. 

Imecsfalva  (Háromszéken), 1879. január 8-án. 

Özv. Cserey Jánosné. 

L 0 T T 0 II U Z A S. 

N.-Szebenben január 15 én kihúzattak a kö 

vetkező számok : 

4-', 10, 30, 17, 24. 

Érték-  és  valói-dr  folyam  a becsi cs kir  nyilvános 
tőzsdén  január 17 

Magyar aranyjáradék 83-75 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
„ „ „ II. „ 118.20 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 74.75 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 66.75 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 101.80 
„ földtehermentesitési  kötv.'.ny . . . 80.— 

Temesvári „ „ . . 75.50 
Erdélyi „ „ . . 74.— 
Szőlődézmaváltsági „ . . 84.25 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 82.— 

„ „ „ ezüstben . . 61.95 
„ aranyjáradék 63.30 

1860. államsorsjegy 74- — 
Osztrák nemzetibankrészvény 114.50 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 789.— 
Magyar hitelbank 2.20 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5.52 
Napoleond'or 9.33 
Német birodalmi márka 57.65 
London 116.75 

Felelős szerkesztő: Malik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Hirdetmény. 
Hidvégen a h u s á r u l h a t á s i j o g ki-

adó. Haszonbérbe ve\ó köteles 2 krral olcsób-

ban árulni, mint S.-Sztgyörgyön A község in-

gyen ad helyiséget a hi.sárulásra s külön pász-

torlás mellett 20 marhára szabad legeltetési 

jngot is Felhivatnak pályázni kívánók, miszerint 

f.  év jánuár 20 áig ajánlataikat tegyék meg 

ahilirt körjegyzőhöz címezve, a hol is a feltéte-

lek mindennap megtekinthetők. 

Hidvég, 1879 jan. 7-én 

Deák László 
2 - 2 körjegyző. 

63-ik közlemény 
a háromszéki Erzsébet árvaleánynevelő intézet ja-

vára történt szíves adakozásokról. 

Cserey Jánosné ivén Imecsfalván  kendert aján-
dékoztak : Geréb Gizella 10 fejet.  Czlpa Balázsné, 
Baricz Ivárolyné 4—4 fejet.  Imecs Ágnes, Aczél 
Ferencné, Imecs Istvánné, Opra Andrásné, Simon 
Mari, Aczél Jánosné 3—3 fejet.  Cseh Lajosné, Jan-
csó Julis, Aczél Ignácné, Aczél Istvánné, Nagy Iz-
ráné, Konád Károlyné, Konrád Ignácné, I'altán 
Zsigmondné 2 — 2 fejet.  Konrád Ferencné, Ilyés 
Antalné 1 —1 fejet.  Imecs Mari egy láb cérnát — 
Összeg 52 fej  kender, 1 láb cérna 

Székely Endréné ivén Csik-Szentimrén ken-
dert adakoztak : Székely Endréné 1 kalongyát. Ja-
kab Ferenc 9 fejet.  Sánta liyörgyné 8 fejet.  Csató 
András, Székely Elekné, Csató Ágoston 4 - 4 fe-
jet. Csapó Andrásné, Adorján Pál 3 — 3 fejet.  Baló 
Péter, Sándor Dávid, Vencse Ferenc, Márton Fe-
renc, Kolumbán József,  Bálint Péter, Sipos Antal, 
Szabó József,  Makó Ferenc, Szabó Tamás, Kurta 
István 2—2 fejet.  Demes Ferenc, Ilyés Ignác, Ba-
log József,  Kovács Ferenc, Török József,  Boga 
Antal 1 —1 fejet.  Kelemen józsef,  Kolumbán Imre, 
Pál Ferenc, Török Ferenc, Jakab Józsefné  1 — 1 
csomó szösz. Tankó Bálint 15 kr. Balog József  3 
tojást. Összeg 88 fej  kender, 7 csomó szösz, 15 kr, 
3 tojás. 

Fogadják a buzgó gyűjtők s jótevő adakozók 
az árvák nevében kifejezett  őszinte köszönetünket. 

Zágon, 1878. december 29. 
Br. Szentkereszty Stephánie, 

elnök. 

Kerestetik!! 
Egy jó liá/.tól való fin  a Kras-

sowáky-féle  divutii/lctbuu Brassó-
ban mint 

tanuló 
felvétetik.  3—3 

Hirdetmény, 
Egy jókarban lévő teljes 

bútor garaMiira 
szabad kézből jutányos áron eladó. 
Értekezhetni e lapok kiadó-hiva-
talánál 


