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KÍJJÍ»C, Cs i l lák- fé le  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illctfi  közlemények 

küldendők. 

Kiadö hivatal: | 
P o l l & k Mór könyvnyomdája.! 

h o . á a hirdetések é« 

elüfizetési  pénzek 

bérmenteíen intézendúk. í Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászat] lap. 

Megjelenik ezen lap h e t e n j 
kiot kétszer: 1 

csütörtökön és vaittr i»p I 

Előfizetési  feltételek: 
i Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán kuMve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 1 

! Tél évre . . . 3 frt  — kr. ! 

Negyedévre . . I frt  5 . kr. i 

Hirdetmények dija : 
. 3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdi j külön 30 kr. 
Nyilttór sora 15 kr. 

A háramszékt „Házíipap-egftefc41  és a „sepsí-szerifcgyörgyi  önkénytes tiSzaltá-egyíet" hivatalos közlönye. 

A pestis. 
Az Oroszországban kiütött pestis mindig 

élénkebben foglalkoztatja  a kedélyeket. Elein-
tén csak imitt-amott vettek tudomást a pestisre 
vonatkozó hirekröl. Ma már nemcsak a sajtó, 
hanem a kormányférfiak  és törvényhozások h 
foglalkoznak  azokkal A múltkor magyar mi-
niszterelnök tett nyilatkozatot, ma az osztrák 
kormányelnök felelt  a reichsrathban, egy az 
oroszországi pestisre vonatkozólag hozzá inté-
zett interpellációra. A közönség e megnyugtató 
nyilathozatok dacára kezd aggódni. Az aggo-
dalom annál nagyobb lidércnyomást gyakorol a 
kedélyekre, mert az ismeretlen veszedelem, — 
melyet a valónál borzasztóbbá szinez a képze-
lem, mindig izgatóbb. 

De hát jogos-e ez aggodalom, indokoltak e 
a tobb o'dalról forgalomba  került rémhirek V 
Az ázsiai piszokban, az éhenhaló s föld  alatti 
kunyhókban vagy bűzhödt ka'ibákban, egész 
ségteien talajon lakó népeknél a nyavalyák min-
den démona otthonos Rettentő, az emberi fajt 
pusztító nyavalyák,  melyek közül csak a kolera 
szokott periodikusan ellátogatni hozzánk, hogy 
megtizedelje Európa lakosságát. A pestis az 
utolsó században nem tette lábát a talajra, s 
most, hogy az ázsiai határon áttekint undok, 
irtózatos arcával, Európa népeinek eszükbe jut 
mindaz a borzasztó aratás, melyet a halál e 
rémes angyala századról-századra tartott az em-
beriségben. 

De habár áttekint Európába — sót ha el-
árasztja Oroszország egyes részeit a ha'ált le-
helő invázió: kérdés, vájjon a kultura maga 
sabb foka  nem képez-e természetes gátat ez 
invázió terjedése ellen ; hiszen magában Orosz-
országban is megkíméli — legalább hir szerint 
— a jobban és mértékletesebb"n é.ő népfa-
jokat 

Buckle irja az ,Ellenőr« -- a civilizá-
ció történetéről szóló vi'ághiiii munkájában ha-
tározottan állítja, hogy a pestis a nyugati kul-
turországckra nem terjedhet el. Nem b:runk a 
tudomány és szakismeret oly mérvévet, hogy 
ki mérnők mondani véleményünket ez állitás 
helyes va^y helytelen volta felett.  Lehet, hogy 
igaz, de lehet az is, hogy a nagy angolt, bái 
megfontolatlan  sz<>t soha sem szokott kimon-
dani, a modern civilizáció hatalmas fejlődésének 
szemlélete túlzásra ragadta Annyi azonban bi-
zonyos, hogy Buckle az orvosi tudomány ma 
állásának, az egészségügyi és talajviszonyok 
teljes isme ete mellett mondta ki állítását S fi 
nem áll egyedül. A tudományra* jelenleg éli 
korifeusai  közül sokan csatlakoznak hozzá 

A ki tehát a pestisre vonatkozó rémhírek 
kel szemben vigasztalódni akar, e vigaszt köny 
nyen feltalálja,  ha a tudomány e nyilatkozatai 
lían hisz. 

Ámde, a mit megtehetnek és jogosan te-
hetnek meg egyesek, nem tehetik meg az ál 
lam és a kormányok. A knlturországoknak 2 
pestistől való mentessége igaz lehet, de a ta-
pasztalat még nem bizonyította be, nem emelte 
minden kétségen felül.  És ez a nem magábar 
foglalja  a kormányok kötelezettségeit E nem-
mel szemben, bármily votumot adna is a tudo-
mány, (mely e téren csak conjectura), indoko-
latlan, sőt bűnös lenne minden mulasztás E nem 
igazo1, — sót parancsolólag követel minden, a 
vész elhárítására szükséges rendszabályt 

Ide járul még egy igen fontos  körülmény. 
Ha a kultura nem mentesít a pestistől - ugy 
terjedésének gyorsaságát elősegíti. A közép és 
újkor nyomorult közlekedési eszközei mellett a 
pestis cs^k lasan terjedhetett tova. A modern 

rendszabályokat. E tudósításokat kell a közön-
ség elé adni. A nyíltság bizalmat szül A közön-
ség, ha tapasztalja, hogy a kormány nem pa-
lástolja a veszélyt és készen van fogadására, 
megnyugszik. Ez megszünteti az izgatottságot, 
mely ez idő szerint jogosulatlan is ; inert sem-
mi positiv ok nem forog  fenn  arra nézve, hogy 
a veszély Európára nézve komo'y alakban lé-
pett föl. 

A kolozsvári „Magyar Polgár" azt a rémhirt 
közölte, hogy a Székelyföldön  Gyergyó-Ditró köz-
ségében egy ember p e s t i s b e n halt el. E közlés 
folytán  a belügyminiszter távirati uton azonnal 
kérdést tett Csikmegye alispánjánál, hogy e hir 
igaz-e és az alispántól még ugyanaznap az a meg-
nyugtató jelentés érkezett, hogy „pestis általi ha-
láleset a megye területén nem fordult  elő. 

* 

Konstantinápolyból ujabb vészhírt jeleznek. 
Mint ugyanis a „N. \V. Tgblatt" értesül, két bécsi 
nagykövet vasarnap este Konstantinápolyból azt 
a megegyező távirati hírt kapta, hogy ott két sze-
mély a pestis-betegség jellemzetes tünetei közt 
meghalt. — Perában nagy az ijedelem. Azt sejtik, 
hogy a betegség nem Oroszországból, hanem az 
ázsiai török tartományokból származott be. Az ál-
talános egészségi állapot különben szokatlanul ki-
elégítő. Megjegyezzük, hogy épen egy ilyen hírt 
cáfoltak  meg Konstantinápolyból ezelőtt néhány 
nappal. 

* 

Az orosz közlekedésügyi miniszter, mint je-
lentik, végre rászánta magát, hogy egészségügyi 
bizottságot nevezzen ki a grace-zaricini vasútvonal 
forgalmának  felügyeletére.  E bizottság fel  van ha-
talmazva szükség esetére a közlekedést teljesen 
megszüntetni. Az enotajevszki kerület és a Volga 
közt a postai összeköttetés, egyelőre megsza-
kittatott. 

* 

Semmi két-éget sem szenved, hogy a pestis 
már áthatolt az asztrakáni kormányzóságból a szom-
szédos szaratovi kormányzóságba s már a tambovi 
kormányzóságot fenyegeti.  Allitólag e kormányzó-
ság borissogljebski kerületében már fordultak  is 
elő pestises megbetegülések. Ennek következtében 
e hó ii-én Tambovban, mint onnan a szentpéter-
vári „Russkaja Pravdá"-nak irják, az orvosi és vá-
rosi tanácsosok nagy tanácsot ültek s elhatározták, 
hogy a tambovi kormányzóságot és különösen a 
borissogljebski kerületet Szaratov felé  teljesen el-
zárják. A borissogljebski kerület lakosai a belügy-
minisztériumhoz fordultak  a zaricin-borissogljebski 
vasúti közlekedésnek ideiglenesen megszüntetése 
végett. 

* 

Krolevetz kerületi városból, Tambov tarto-
mányból irják e hó 21-ikéről a „Go!osz"-nak, hogy 
Blisztovo és Luknovo községekben oly betegség 
ütött ki, mely lázzal és felpuffadással  jár és halál-
lal végződik. Néhány nap alatt 50-en estek áldo-
zatul e kórnak. Tekintettel a pestisnek a szaratovi 
kerületben való elterjedésére, — Szaratov városa 
mellett, mint a sztpétervári „Brezvja Vjedom."-nak 
irják, két kórházat állítottak 400 ágygyal a kato-
nák, és egy kórházat 225 ágygyal a polgári bete-
gek számára. Mind e gyógyintézetekben számos 
orvos és a „Vörös kereszt^ sok tagja működik. 

* 

Bécs, jan. 25. A pestis-bizottság 25 iki ülésé-
ből a következőket jelentik: Finkelburg kinyilat-
koztatja, hogy neki határozott utasítása van az 
egészségügyi érdekeknek minden mást alárendelni 
A bizottság pénzügyi tekintetekből a katonai zár-
vonal ellen nyilatkozott és ezt csak mint utolsó 
eszközt határozta alkalmazásba venni; ellenben a 
vesztegzár a határszéli állomásokon mindjárt a be-
tegség terjedése után fel  fog  állíttatni. Magyaror-
szág képviselője a Duna-vonal elzárásának szüksé-
gességét hangsúlyozta, mert. ez Galaccal Odesszá-
val egyenes összeköttetésben van. 

civilizáció ennek is a gőzt kölcsönzi oda szar- r 
nyakul A közép és újkorban a pestist a lassan s 
mozgó hadcsapatok hurcolták tartományról tar- £ 
tományra : most a gyors röptű kereskedelem 1 
és forgalom  közvetítené azt Ha tehát a pestis i 
veszélye fenforog,  a civilizáció közepén, hol a t 
népeknek egymástól való élzáratása nehéz, — i 
szinte lehetetlen, annál több indok van a kór : 
terjedését megakadályozó rendszabályokra. A ] 
modern egészségügyirendszabályok, habár az or-
vosi tudománynak e nyavalyára vonatkozólag 
sincs szava előreláthatólag fékezni,  habár nem ; 
is megfekezni  tudnák annak elhatalmasodását. . 
De a civilizációnak mégis sokkal több veszteni . 
valója volna, mint volt a fél  vagy egész bar-
barságnak. A születések és halálozások végre : 
is kiegyenlítenék a megingott arányt, habár a . 
népesség nagy pusztulása szintén kisvámithatlan 
baj, a civilizált népek vagyonának azonban igen 
nagy része iparban és kereskedelemben fek-
szik ; az iparnak és kereskedelemnek, a pestis 
következtében való tönkre jutása tehát óriási 
nemzetgazdasági kár volna Eltekintve tehát a 
humanitárius szempontoktól, az állam legfőbb 
érdekei köveielik a legtágasabb körű intézke-
dések életbe léptetését S ez ügyben nemcsak 
egyes országok, de Európa valamennyi állama 
érdekelve van. A védelemnek tehát közösnek, 
általánosnak s igy kötelezőnek kell lennie. Min-
den államnak érdekében van ugyan a védelem, 
de ha valamely állam indolenciából elmulaszta-
ná határának megvédését, erre diplomáciai nyo-
mással kellene kényszeríteni. Az indolencia gya-
nújába kerülhetnek a dunai államok, a melyek 
leginkább exponálva vannak a veszélynek s a 
melyeken át vezet a ragálynak hozzánk vezető 
utja Ha tehát a vész terjedése Oroszország 
keleti tartományaiban nem lesz megál itható : 
Európának azon kell lennie, hogy a dunai álla-
mok határain küzdje le a veszedelmet Ha a 
ragály átcsapott Bessarábiába, Romániába, Szer-
biába, Bulgáriába s a Balkánfélszigetre,  óriási 
félkö.ben  fogja  átkarolni monarchiánkat s első 
sorban Magyarországot. Vaijon fog  e sikerülni 
elzárkóznunk előle? Reméljük. Bízunk kormá-
nyunk és végrehajtó közegeinek erélyében De 
jobb a vészszel való küzdelmet távolabb kez-
denünk s lépésről lépésre szembeszállni vele 
minden talpalatnyi területért 

A Bécsben tanácskozó bizottság mind a 
bel-, mind a kü földön  életbe léptetendd rend-
szabályok egész sorozatát indítványozza A ter-
vezgetéseket azonban nyomon ke 1 követnie a 
cselekvésnek Mind Tisza Kálmán, mind az osz-
trák kormányelnök nyilatkozata megnyugtat-
hatja a monarchia minden polgárát, hogy sem-
mi védelmi rendszabály sem matad teljesületle-
r ül, mely a ragály behurcolásának megakadá-
lyoaására közrehathat Ez azonban kizár a kor-
mány részéről minden optimismust és könnyen-
hivö'séget. Az orosz kormány, az osztrák mi-
niszter nyilatkozatából ítélve, még most is azon 
elhasznált taktikát követ', hogy eltagadja a 
dolgot. Tagadja, hogy a ragály pestis s tagadja 
hogy keletkezési helyén tu'terjedt Ép igy ta-
gadták a hatóságok a miianói dögvész előtt, 
hogy a szórványosan fellépő  kóresetek a pes-
tisből származnak. 

Az orosz kormány tagadásával szemben 
határozottan meg kell állapítani a tényeket — 
Erre valók lesznek a kormány által kiküldendó 
orvosok és megbízottak, s erre vilók a diplo-
máciai ügyvivők Minisztereink tegyék egyszerű-
en félre  az orosz kormány hivrtalos jelentéseit 
s csak azon tudósításokat fogadják  el irányadók 
gyanánt, a melyeket saját közegeiktől kap. E 
tudósításj'ira kell alapítani az életbeléptetendő 



* Az osztrák magyar bank budapesti igazga-
tósága január 25-dikén tartott ülésén a következő 
urakat választotta meg a budapesti főintézet  váltó 
bírálóivá : Aebly Adolfot,  Fischl Károlyt, Hugma-
yer János Károlyt, Jálics Kálmánt, Keppich Ár-
mint, Kistenmacher Károlyt, Kohler T- C.-t, Koh-
ner Zsigmondot, Kollerich Pált, Kunewalder M. 
Lipótot, Neumann Frigyest, Oppenheimer J. S.-t, 
Stern Ignácot, Tönőry Jenőt, Ullmann M. G.-t és 
Weisz Mórt. 

* A képviselőház befejezte  az olasz kereske-
delmi szerződés tárgyalását. A szerződés a szélső 
bal szavazatainak kivételével elfogadtatott.  A vitát 
térhiányában ezuttal nem illusztrálhatjuk. 

* A képviselőház pénzügyi bizottsága jan 27 én 
az országos ülést megelőzőleg rövid ülést tartott, a 
melyen Molnár György előadó a honvédelmi mi-
niizteriumnak és Horváth Lajos előadó a pénz-
ügyi minisztériumnak költségvetéséről szóló jelen-
téseket olvasák fel.  Mindkét jelentés megállapit-
tatván, azoknak a ház elé terjesztése elhatároz-
tatott. A legközelebbi ülés hétfőn  lesz, tárgya a 
pénzügyminiszteri költségvetés tárgyalásának foly-
tatása, nevezetesen az államjószágok cime lesz. 

Oroszország és a poita folytatják  az alkudo-
zást, a nélkül, hogy a sokszor igért befejezéshez 
eljutni tudnának s mig a szentpétervári félhivata-
los „Agence Russe" a legújabban fölmerült  nehéz-
ségeket részint egészen eltagadni, részint mellé' 
keseknek feltüntetni  iparkodik, a nem kevésbbé 
jól értesült bécsi rPol. Corr." hiteles tudósítások 
alapján fentartja  előbbi jelentését, hogy az orosz-
kormány az utolsó pillanatban nagy nehézsége-
ket támasztott s hozzáteszi most még azt a gya-
núját is, hogv orosz részről a szerződés aláírását 
halogatni fogják  mindaddig, mig a törökök tény-
leg át nem adták Podgoricát a montenegróiaknak. 
Raguzai táviratok szerint egyébiránt ez most vég-
re talán meg fog  történni, mert Húszéin basa már 
készületeket tesz az ágyuk elszállítására. A hadi 
kárpótlást illetőleg viszont jelentik Londonból, 
hogy miután Oroszországnak nem nem sikerült 
elsőbbséget nyernie a többi török adóssági címek 
etőtt, Lobanov hg. azt ajánlotta, hogy a 300 millió 
ezüst rubelnyi hadi kárpótlás fizetési  módozatai ké-
sőbbi megállapodásnak tartassanak fenn,  ami igen 
alkalmas mód lesz ujabb nehézségek fölidézésére 
Orosz katonai körökből eredő tudósítások máris 
jelzik, hogy a hadikárpótiá e kérdése csak akkor 
fog  majd igazán szerepet játszani, üníkflr  orosz 
okkupáció számára a kongresszus által kitűzött ha-
táridő letelt s a szentpétervári kormánynak uj ürü-
gyekre lesz szüksége, hogy a berlini szerződést ki-
játszsza. 

X  porosz országgyűlés a nám<®t blrödaJim gyű-
lés „fegyelmi  hatalmáról" szóló törvépyjay#.sla£ 
ügyében oly határozatot fogadott  el és oly jifa î-
tást adot a kormánynak, melyet minden más al-
kotmányos minisztérium bizalmatlansági szavazat-
nak tekintene; a porosz kormány azonban nagy 
lelki nyugalommal fogadta  3 határozatot, megta-
gadott minden nyilatkozatot Bismarck hg. lapja 
ujabban is kijelenti, hogy a javaslat vjLss^aypfjásá-
ról szóló hirek alaptalanok s csak akkor vplfta 
némi jogosultságuk, ha bizton föl  lehetne tenni, 
liogy magának a gyűlésnek többsége majd föllép 
oly javaslattal, mely a kancellár javaslatát pótol-
ná. Erre azonban, úgymond a félhivatalos  közle-
mény, nem számithatni; és igy  3. hírhedett javas-
lat visszavonásáról szó sem lehet, 

Szentpétervárról egy illetékes forrásból  eredő 
tudósítás arról értesit, hogy az orosz döntő körök 
igen „mulatságosának találják a külföldi  sajtóban 
meg-megujuló hírt, mintha kormányváltozás, alkot-
mány, Suvalov gr. miniszterelnöksége stb. volna 
várható. Mindezen hirek, — úgymond — teljesen 
légből kapott koholmányok. Jellemző azonban, hogy 
mig a döntő körök e híreken „mulatnak", ugyan-
azon illetékes közlemény konstatálja ama sajnos 
körülményt, hogy a zavargás az ifjúság  körében 
nem akar véget érni, sőt mindinkább szélesebb 
körökben kezdenek veszedelmes elvek elharapódzni. 
Utoljára is aligha el nem megy a döntő körök 
kedve a nevetéstől! 

Az oroszországi tatárok lázadása, mint a ka-
záni h e l y i h í r l a p jelenti, dacára az orosz ka-
tonai és polgári hatóságok által foganatba  vett 
szigorú rendszabályoknak, — egyre tart. Főkép a 
maimisi kerületben kitört zavargások veszélyesek 
a hol több mint harminc tatár falu  áll fegyverben 
és makacs ellenállással fogadja  a császári csapato-
kát A fölkelők  a hivatalnokokat és a faluk  elöl-
járóit részint legyilkolták, részint elkergették. A 
lázadók élén a tatárok molláhjai állanak, kik a 
harcosokat a legborzasztóbb kegyetlenségekre buj-
togatják. 

A császári csapatok kezei közé került felke 
lök liaditörvenyszékileg azonnal agyonlc vetnek. Ez 
ideig ily módon több mint 200 tatár lövetett agyon 
több ezeren pedig börtönben sinylödnek, de e bün-
tétések ugy látszik, kevés hatást gyakorolnak a 
többi felkelőkre. 

Az angol-afgán  harctérről Kalkuttából jelen-
tik a Reuter-ügynökségnek január 22-ről: Sir Ali 
khán jelenleg Afganisztánhoz  tartozó Turkesztán-

nak északi részében, az Oxustól nem messze tar-
tózkodik. Gholam Husszei khán megbízatott Kan-
dahar polgári közigazgatásának vezetésével. E mi-
nőségében St. John őrnagy alá van rendelve, ki a 
kandahari kerületnek politikai főhivatalnoka.  Sajud 
Mohamed, az emirnek hajdani adóbiztosa, igen jó 
segítséget nyújt a brit hatóságoknak. Cavagnari 
őrnagyhoz békekövetek érkeztek a ghilzai törzsek 
főnökeitől.  Roberts tábornok jelenti, hogy Khost 
ban nyugalom uralkodik s az idő szép. 

A bolgár tión betöltése ügyében jelenti a 
„Morning Adversiter", hogy Battenberg herceg 
szilárdul el van határozva a neki felajánlandó  bol-
gár trónt visszautasítani. A bolgárok tehát Reuss 
herceggel, az azelőtti Konstaninápolyi, majd bécsi 
nagykövettel léptek már alkudozásba és a herceg 
elfogadja  a jelöltséget, megválasztatása jóformán 
biztositva van. 

Orosz lapok szemleje 
Boszniáról a „St Peterburgskija Viedomosti" 

„Nagy hazugság" cim alatt egy cikksorozatot kez-
dett, melyben az ujabbkori történelemből és külö-
nösen II. József  császár s II. Katalin idejéből me-
rített érvekkel kimutatni igyekszik, hogy a bécsi 
kabinet már régen Bosznia birtokára törekedett, s 
ezeknek kapcsán cikkíró a ber ini mandatumot An-
drássy, Salisbury és Bismarck között előre kicsi-
nált komédiának, Andrássy grófnak  az előleges 
birtokbavételi szándékot tagadó nyilatkozatait ha-
zugságnak, képmutatásnak nevezj „Minek volt — 
kérdi a többi között — ezen gyalázatos hazugság? 
Európa előtt nem volt szükségen a tagadás és 3. 
hazugság, mert ez mindenkor kész tapsolni Orosz-
ország ellen irányult minden nyilt fellépésnek  ; az 
orosz diplomáciával szemközt pedig felesleges  volt 
a képmutatás. A bosnyák-hercegovinai kérdést An-
drássy nagy európai kérdésnek tüntette fel.  Ez ha-
zugság. Ez tulajdonképen belföldi  szerb kérdés az 
európai diplomácia nézete szerint pedig a boszniai 
kérdés sziávellenes — g következőleg oroszellenes 
kérdés. Európa örömest átacjja ..$.us?tfiának  a bal-
káni félsziget  összes nyugati részét, Olaszország 
nak Albániát, Angolországnak talán a tengerszor 
rosokat is, csakhogy ezáltal az orosz befolyás  kö-
rét korlátozza. A mostani Oroszország mindezek-
hez is megadja talán beleegyezését, csakhogy bé-
két hagyjanak neki. Németország különösen fog 
ennek örülni, niei t két célt ér el: barátságosan 
WjügyiJ.1 Ausztriától, — utat nyitván neki keletre s 
erős ellensúlyt ftla[;it  belőle Oroszország ellen nem 
csak a balkáni félszigeten,  hayejj) ẑ Egész nyugati 
orosz határszél mentében. Bismarck herceg' helye-
sen számított, midőn azt gondolta, hogy Oroszor-
szág Ausztriának kárára az eddig tilos szláv tar-
tományokba való beeresztése által az összes osz-
frájf  gzfáyojíat  maga ellen felzudi'ja,  kik a néme-
tekkel és ^agya»oltka.l együtt erős tömör Orosz-
ország iránt ellenséges ej öt fognak  ^étezni. Euró-
pa jelenleg szándéklatainak nagyobb'részét'VálíSsb 
totta Ha Andrássy azt állította, hogy Bosznia és 
Hercegovina elfoglalását  a berlini kongressus gon-
dolta ki: hazugságot mondott. Bosznia és Herce 
gpy'na jpegs^erzése a Habsburgok régi törekvése 
volt.' 

Itt említi szerző, hogy már í. Jljpit apigíij 
Brankovics Györgynek iyérte, hogy őt az egész 
szerb nemzet hoszpodárAnak elismeri, ha sikerül 
neki a fent  nevezett két tartományt meghódítani. 
Felhozza, hogy már Savoyai Jenő Belgrádnak el-
foglalása  jitán a növekvő orosz befolyás  megszorí-
tására gondolt; éyintj, ho^y a kurs;ik-kainardzsi 
békekötés után II. Frigyes, Mária Therézja, II. Jó-
zsef  karöltve működtek az orosz cárnő keleti po-
litikája ellen s az ausztriai császárok ezen idő óta 
támogatták' Törökországot Oroszország ellen s fel-
adatuknak tűzték ki, ha lehet, a porta szomszéd 
tartományait elragadni; hivatkozik arra, hogy II. 
József  császár Katalintól a balkáni félsziget  nyu-
gat} részét Nikapolytól Antivárig követelte szövet-
ségének árául i di£§éri Katalin messzelátását és po-
litikájának önállósságát, hogy e kövefel^sc  vissza 
utasította; sajnálattal említi, hogy I. Sándor cár a 
cattarói kikötőnek átengedése által Montenegrót 
Ausztria befolyásának  szolgáltatta ki, ugy hogy 
^maz emennek engedelme nélkül nem lehet Orosz-
ország p.4rthive. „Ausztria Oroszország engedé-
kenysége foÍ3't£jj  Szerbiára is nehezült." 

Megjegyzi, hogy Ausztria, -r- jjiiJcor nem félt, 
hogy a zsákmányt kiragadják a keiéből, mint pél-
dául 1873-ban — a keresztyének javára is tett elő-
terjesztéseket a portánál, s roszalja, hogy ily ese-
tekben az orosz diplomácia hallgatott. — Az előre 
tervezett boszniai foglalásra  szolgáló indokul fel-
hozza még .a Luka Vukalovics-féle  felkelésbe  tör-
tént osztrák beavatkozásf  s vftJfljjiint  azt is, hogy 
a bécsi kabinet az 1867. évi október iS^áfj  aláirt 
orosz, francia,  olasz és porosz deklarációhoz, zsák-
mányt és beavatkozást tartva szem előtt — hozzá 
nem járult Gyanúsítja 3z orosz diplomáciát, hogy 
Boszniát és Hercegovinát már 3 reiclistadti talál-
kozás alkalmával Ausztria-Magyarországnak s^ápta; 
szemére hányja ez utóbbinak, hogy a hármas szö-
vetség alatt kétszínű szerepet játszott, hogy Orosz* 
ország ellensége volt s barátjának tettette magát. 
— Végül sajnálja, hogy Oroszország nem fordított 
kellő figyelmet  a fentebbi  deklaraciónak a bépsi 
kabinet részéről történt visszautasítására és nem 

tett rendszabályokat Ausztria titkos törekvései el-
len. Neki ugy^ tetszik, hogy az orosz diplomácia 
nem bir helyes fogalommal  a szláv politikáról s 
szláv érdekeinek köre meghatározva nincsen. 

Fővárosi levél. 
Budapest, 1878. január 26. 

A főváros  hótakart utcáin már kora reggeltől 
késő estig élénk sürgés-forgásnak  képezik színhe-
lyét. A farsang  idényét éljük; a pompás kirakatok, 
báli toilettek ezer meg ezer nézőt csalnak a meg-
világított és kétszeres fényben  özönlő tarkaságok 
elé. Jelszó: farsang  és^farsang  I A v utcában a nem-
zeti szálloda épületén óriási zászlók hirdetik a bált. 
Jobbra-balra méteres plakátok figyelmeztetnek  a 
bál napjára ; az újságokban minduntalan olvasod : 
ennek s ennek a bálbizottságnak irodájában dél-
előtt 9—12, délután 3 — 5 óráig naponta válthatók 
jegyek, a kik pedig meghívót nem kaptak és igényt 
tartanak reá, stb. stb. No aztán ne und meg mind 
ezeket ! Továbbá a táncrend, melyet Morzsányi ál-
lit ki, meglepő csinos s a bálanya számára kiszült 
példány valóban remek. Oh, oh, hogy nem bolon-
dulsz meg szegény fiatal  ember I 

Eddigelé sok bálunk folyt  le, melyek minden 
tekintetben megfeleltek  a várakozásnak, a Fröbel 
nőegylet álarcos bálja egyedül a kivétel, — mint a 
mely hü kinyomata volt a deficites  gyászos idők-
nek. Szomorú volt, mint maga a bálsiker; alig lé-
zengett a Vigadó termében egy-két álarcos, azok 
is inkább magukban méláztak. Ha volt szegények-
nek a járó-kelőkhöz egy-egy szavuk, azok is min-
den élp nélkül hangzottak el. Hiábavaló volt a so-
kat mqndó reklám, plakátok. Csakugyan egyet be-
vallottak, t i- Budapesten plyan ál^rcps báj volt, 
milyen soha (a jótékonycél javára) nem fordult  elő. 
Álarcos bál álarcosok nélkül. Sajnáljuk szivünkből 
a jótékony célt, mert nagy lett a deficit.  — Aztán 
megjegyezzük, hogy a dominók eleganciájágához 
sok szavunk férhet,  mert sokaknál megfogamzott 
az a gyanú, hogy az álarcosok alatt többnyire oly 
hölgyek lappangtak, kik hamar megszüntetik az 
inkognitót az étteremben, honnin aztán kocsira és 

Azt hiszem nem kell bővebb argumentum 

A hó, melyből napokkal ezelőtt oly bőven kW 
jutott, n rövid olvadás és a sok járás-kelés által 
elvesztette tiszta fehérségét;  hol bokáig, hol tér-
dig érő sárgásbarna kásarétegként borítja a fővá-
ros utcáit. A hatóságnak a lehullott hó konzervá-
lása belekerült néhány ezerbe, mert a kisebb sé-
táló helyeket is valóságos akadályversenynyé  tette 
volt; de az erős szándék nagyobb akadályokat is 
kéjlös 'legyőzni. 4 hóijáj b'^yuyá^a íjagyQbl} a^ij 
dályt képeznek a „nehéz idők1*'/ melyek bizóny sok 
ürömöt vegyítenek farsangi  örömeink közé. 

Apropos ! el is feledtem,  hogy az újévben elő-
ször van szerencsém t. olvasóimmal találkozni; — 
megviszem e levelemet t. olvasóimnak s ezek ta-
lálj fjem  késtek él, mert a kívánságnak: hogy ad-
jori á Sűrs nbk'ik min l̂ t<jbb, a rrtQsfenin l̂  qzqiibaW 
gazdagabb s aggodalmakban szegényebb ujésztení 
dőt — még elégséges ideje van a teljesedésre. (Ki-
vánja Dózsa, a „Nemere" külmunkatársa.) 

* 

Kedves olvasóim, el is felejtem  megírni, hogy 
mily tarka világ ir»csj minálunk a j á ^ s l i ^ t 
ben Mióta a korcrsolyá^ás saisoiijh b 'liöí'zöntóUj 
rajzik ki a főváros  sportkedvelő n4ps természete-
sen a divatos jégre. Mindennapi táncmulatság ez, 
a hova fesztelenül  megyünk mulatni, s a hova a 
mamák — épen mint a bálokba — elviszik leány-
káikat ^szerencsét próbálni", Cikázva surranak p.l 
a barija és sz'őke pici jeletjségek ; karcsú devfekuk 
bódító kecsesei hajlong a röpke itteniben s á np'g 
kacér pillantást yet a mellette elsurranókra, vagy 
hátra hátjfa  tekint; n>tnt c§ábity szellő ; bomlik 
na a féríihad.  A kis lány — nevezzük Jionánají 
teste lázban ég, arca kigyúlva. Ah, mily kitűnően 
korcsolyáz l fitymálva  biggyeszti föl  eperajltait, me-
lyek az élvezet kéjétől duzzadnak; keble piheg. Ah, 
hogy megy a tarka pályán! ruhája fol-fölemelke-
dik ; íj. féj-filjad  mindegyre kandikál a folyton  tar-
ka-barkasághói. íga'zj rfiu!a|s*g  i Egyik igéző j tbaij 
bámulja, melyeket a gondviselés oly picire szabott; 
hódolat illeti meg egészen. Keringés közben halk 
sikoly lebben el ajkairól, mia^tt előrebukik, ugy, 
hogy a fehér  harisnyák is a legdomborabb alakú 
folytatásban  tűnnek fel  egészen és egyéb 
semmi Hahaha I kacag föl  Ilona, gyorsan a jégre 
ugrik g r£;pjféii  siklik tova kósza hajnában, mint 
egy szélcsáp tündér. Játék ijeki qz egész é'.g( « 

Szóljunk végre egy keveset a színházról is. 
E lapok olvasói még nem ismerik a „Uaniseffek"-
et, a nemzeti szinliáz nem régi újdonságát. A da-
rab roppant tetszést aratott. — Mindjárt a mesteri 
pxpozipip elején megtudjuk, hogy a darab 1838-ban 
játszik. Feltéhető erjnél fogya,  fjpgy  a cselekvény 
érinteni fogja  a jobbágysági állapo'tokat, melyek-
nek II. Sándor czár jóval később vetett véget. — 
Oroszországban Daniseff  grófné  salonjában vagyunk 
az ejsű felvonás  kezdetén, ósök képei függnek  a 
falakor),  egy tprasge nyilik § folyóra  s a távolban 
Moszkva tornyai láthatók. A grófnő  elegáns se-
lyem házi öltönyben egy támlás széket foglal  el; 
egy kis asztalnál a társalkodóné, lábainál pedig 
egy taboureten szép felolvasónéja  ül. A grófné 



anyai büszkeséggel beszél egyetlen fiáról,  Wladi-
mirról; Anna, a szép felolvasóné  sóhajt. Az egész 
ugy kezdődik, mint egy orosz „lovoodi árva". A da 
rab "felbonthatlanul  össze van fűzve,  hogy alig ma-
rad fenn  más kibontakozás, mint — a halál. Osip 
gondolt már erre, de ekkor árnyéka mindig ott 
kisértene "VVladimir és Anna között, mint Banquo 
szelleme Macbeth asztalánál s lelkiismeretfurdalás-
sal zavarná meg boldogságukat. 

A „Daniseffek"  nagy és szép közönség előtt 
adatott mindeddig. Érdekes fejlődése  s izgató jele-
netei folytonos  érdeklődésben tartják a közönséget. 
— A s z e r e p l ő k közül^ eLőhelyen N á d a y t 
(Daniseff  Wladimir) kell kiemelnünk, kinek művé-
szi játékát nem egy alkalommal volt szerencsénk 
látni. Nagy Imre igen szépen személyesité Osipot 
Halmi pedig a francia  attachet mutatta be szoká-
sos könnyüsséggel. A női szereplők közül Márkus 
Iimilia (Anna), llelvey Laura, Paulayné (az öreg 
Daniseff  grófné)  váltak ki sikerült alakításaikkal. 

Bezárom első levelemet, addig is, mig viszont 
1,'itjuk egymást! víg farsangot,  sok boldog éjt kí-
ván a lapok t. olvasónőinek 1 

A viszontlátásig ! 
11. Dózsa Géza. 

Törvényhatósági szabályrendelet 
az 187 7.  évi  XI  törvénycikk  IX-ik  fejezet  §§  ai 
alapján  létesítendő  összesített  gyámpénztár  kezeléséről. 

(Fol) tatás ) 

24. §. A gyámolt vagy gondnokolt avagy 
örököse végképen kielégíttetvén, a beiró köny-
vecske e veendő s a naplóhoz csatolandó azon ki-
adási tétel mellett, mely alatt a gyámolt y. gían$-
nokolt végkép kiejégittetptt. 

111, fejezet 
A z ö s s z e s í t e t t g y á m p é n z t á r k é s z 

p é n z e i e l h e l y e z é s é r ő l . 
25. S. Az összesített gyámpénztár '{észpénzei 

a kamat könnyebb számithatása végett tízzel el-
osztható részletekbeni törlesztés kötelezettsége mel-
lett kölcsönöztethetnek ki és pedig az alábbi ösz-
szegekben: 

jogi} frf  39 £v a|att törlesztve évi ;oo frtos^ 
f r t  n a n » r 8 0 frtOS, 

jqoq frt  2q év alatt törlesztve évi 100 frtoa, 
JOQO frt  „ „ „ „ • „ 80 frtos. 
1200 frt  ,, „ „ „ „ 60 frtos, 
1000 frt  „ „ „ „ „ 50 frtos, 
800 frt  „ „ „ „ „ 40 frtos, 
600 frt  „ „ „ t) „ 3 ° frtos, 
500 frt  10 év alatt törlesztve évi 50 frto^, 
ÍPP frt  » „ s ' „ ' ' ' »' ' 4'tí ftos, 
3ÖÖ frt  „ „ n 3° f r t O R ; 
200 frt  „ „ „ „ „ 20 frtos, 
100 frt  „ „ „ „ „ 10 frtos, 
50 frt  5 év alatt törlesztve évi 10 frtos 

tőketörlesztési részletfizetése  kötelezettsége mellett 
oly módon mindazáltal, hogy 

j) jizop iybpn, melyben a jiölcsön felvétetett, 
fők<  fqrlésztés'  nem történik ; 

'2) a tőketörlesztés a kölcsönfelvételét  követő 
évbt-n kezdődik, és 

3) a tőketörlesztési összeg mindenkor a nap 
tári év október hava első napján történik közvetlen 
a gyámpénztárnál. 

• jó.' íj. 4 Z Q5£*esitett gyámpénztárból kölcsön 
vett es' még nerá törlesztett tők'ék iitán évi 7 száz 
tóli kamat fizetendő  félévi  előleges részletekben az 
(1877. évi X X . törvénycikk 290. §.) év január és 
julius hava első napján. 

A törlesztésbe pontosan befizetett  tőkerészlet 
y^szpg Után íj.z azt követő januArhó 1 •jétől'továb'bi 
tárnát' áem kovételtétik.' 

27. lvölcs'ön á gyámpénztárból földbirtokra 
jövedelmező házakra a becsérték egyharmad fé-

í>zéig aflható. 
' fi'ecsért^kuek  tekintetik földbirtoknál  (kertek, 

szántóföldek,  rétek, kaszálók és erdők) az egyenes 
állami adónak százszorosa, az általános jövedelmi 
és pótadót bele nem számítva. 

Házak az árvaszék által saját kebeléből kiren 
delt küldött állal szakértők közbejöttéyel lesznek 
megbecsftltetend&k  és ezenkívül azoknak a kölcsön 
tartama alatt biztosítva kell lenni a kölcsön veti 
összeg háromszoros összegéig. 

A jelzálogul szolgáló birtokon netalán létezi 
terhek a becsértékből háromszoros összegben le 
számitandók. (1877. X X . t. c. 289. §.) 

28. Az összesített gyámpénztár készpénzei 
árvaszéki" engedély mellett acetátok ki kölcsön. — 
(í)ly pélból, Hfjgy  a szabad rendelkezés alatti Jcész 
pénzek niielöbb kamatra adhatók legyenek, a gyám 
pénztár köteles minden hó végével a következő hd 
.véig a szabad rendelkezése alá esö készpénzeit a 
naplóból kitudni s egyszersmind kinyomozni, hogy 
mely összegeknek kell a legközelebbi hónapbai: 
előreláthatólag befolyni  és hogy mely kiadások 
lesznek azokból kifizetendők  ? Ezen kimutatás a (1 
számú minta szerint szerkesztve az árvas?ékiie> 
beterjesztendő. 

29. Az összesített gyámpénztári kölcsönök 
nyerése végetti folyamodványok  az árvaszékhez in 
tézendők ; ily folyamodványok  mellékletei: 

1) A telf^kqnyv  liitelps másplata. 
2) A 27. §. értelmében a becsértékre vonat 

kozó okiratok. 
3) Házaknál az „első magyar ált^lánoa bizto 

s'tó társaság" által kiadott tüzkárbiztositási ok-
mány és a kifizetett  dijkötelezvény. 

4) Nagyobb összegeknél, például 2000 frton 
felüli  kölcsönnél a haszonbéri viszonyokat föltűn 
tető egy eredeti, vagy hiteles másolatú szerződés. 

Ha a kölcsön veendő összeg legfennebb  500 
frtot  teszen, a földbirtok  egyenes állami adója a 
községi vagy körjegyző, bíró, adógyüjtő és nyil-
vántartó és két előljárósági tag által kiadott s a 
járási szolgabíró által láttomázott birtokiv (katasz-
trális fölvétel)  kivonattal lesz beigazolanoó. 

Ha a kölcsön veendő összeg 500 frton  felül 
terjed, akkor az előemlitett előljárósági tagok ál-
tal kiadott birtokivi kivonaton az álami adó össze-
gét a királyi adófelügyelöség  vagy kir. adóhivatal 
igazolhatja. 

30. §. A gyámpénztári kölcsönökrőli kötelez-
vény szövegében kitüntetendő, hogy a kamat vagy 
tőketörlesztési részlet fizetésének  vagy a hol a zá-
logjog házakra kebleztetett be, a tűzkár elleni biz-
tosítás igazolásának elmulasztása miatt az egész 
fölmondottnak  tekintendő és hogy adós alá veti 
magát a kölcsönből felmerülhető  perek esetében 
azon sommás bíróság ítéletének, melyet a hitelező 
gyámpénztár választand. — Adós aláveti magát a 
gyámpénztári kölcsönügyletre vonatkozólag a tör-
vényhatóság közgyűlése által hozandó minden ha-
tározatnak és azokat kötelező erejűnek ismeri el. 

A kötelezvény a'áirásakor az adós neve ha-
tározottan megjelölendő, mint pl. N. N. adós, (ki-
nek neje N. N.) és ezen kivül az adós személyazo-
nossága minden kétséget kizárólag tanúsítandó pl. 
két előljárósági tag al^icáaa által, kik egyszersmind 
a kötelezvény kiállításánál tanuk is lehetnek, ha 
egyébként törvényes kifogás  alá nem esnek. 

Ha adós nem tud irást, a kézjegy elnyomása 
előtt a kötelezvény vagy adóslevél fölolvasandó, 
adósnak megmagyarázandó és annak megtörténte 
az adóslevélre feljegyzeudő  az azon esetnél jelen 
levő tanuk egyike által, ki egyszersmind azt is ta-
núsítja, hogy irást nem tudó adós a kézjegy elnyo-. 
mását sajátkezüleg tette, illetőleg a, keresztet sa-
játkezüleg nyomta ej, 

Ezek szem előtt' tartása mellett a 7-ik s?ámu 
(î mta széfint  'kiállított és a zálogjog telekkönyvi 
tiekeblezési záradékával ellátott kötelezvény bemu-
tatása után a? árvaszék a gyámpénztárhoz kiadan-
dó végzésében a kért kölcsönt kiutalja, a kérés 
mellékleteit a gyámpénztárhoz megküldi és egy-
szersmind kérelmest határozatáról a kölcsön fölvé-
tele végett értesiti. 

Ha a kölcsön kiut^íft  i^egta,gadtatik erről 
folyamodó  yég^ésileg. é^tesite^dö. 

iálogjógf  raqgsói-Qzat föíjegyzésérőli  végzés-
ié — ha egyéb okmányok mellékeltetnek is, — 
az árvaszék kölcsönt nem utalványozhat. 

Összesített gyémpénztári kölcsönök iránti ha-
tározatok csak a kölcsön megszavazása esetéb.eu, 
a törvény vagy szabályrendeletben ejührti föltételek 
meg nem tartása tekintetéből felebbezhetők. 

Ily ebetekben' köteles az ügyész felebbezéssel 
élni. 0x877. X X . t. c. 206. §.) 

31. Az árvaszék által engedélyezett köl-
csönökröl árvaszéki elnök a 8.) számú minta sze-
rinti jegyzéket vezet, melybe a kifizetés  meg"\övkénte 
a gyámpénztárnok által bejegyzendő. 

32. §. Kölcsöuök las^amialásánál a félévi  ka-
iitaf  levdnando, meg pedig azon hó első napjától 
Száhütvá, melyben a kölcsön összeg adósnak ki-
adatott. 

Ha a kölcsön felvétele  nem jqr̂ uár. vagy julius 
havában, hanem valamply kö,zbeéső hónapban töi-
ténjk, a kamatlevonás a kölcsönfelvételi  hónap el-
seje es a legközelebbi julius vagy január hó elsője 
közti hónapokra történik. 

A naplóba és könyvekbe mindenkor a kölcsön 
teljes összege, valamint a kamatrészlet külön ikta-
tandó be, 

A kölcsönök kifizetése  előtt a gyámpénztár 
köteles a megkívántató s az árvaszék által a köl-
csönt kimutató végzésben megjelölendő, illetőleg 
megnevezendő okiratok létezéséről meggyőződni j 
ha a kifizetés  ellen valamely aggály merülne föl: 
erről a mennyire le^e ,̂ yövid uton az árvaszékhez 
jelentés feentlő'  s a kifizetés  csak az aggályok tel-
jos megszűnte után teljesítendő. 

A kölcsönt készpénzben fölvevő  adós bélyeg-
mentes jegyzéket (kifizetési  utalvány) ir alá az ál-
tala megkapott kölcsön összegéről, a fölvétel  nap-
járó' és a levont kamat összegéről ; özeu jegyzék 
a gyámpénztár igazolására szolgál. 

33. A kls'zolgáltatott kölcsönökrőli gyám-
pénztart illető kötelezvények és okiratok a többi 
értékpapíroktól elkülönítve saját borítékban tar-
tandók a gyámpénztár helyiségében. 

34. íj. Az összesített gyámpénztárból kiszol-
gáltatott kölcsönökről saját követelés könyv készí-
tendő a 9.) számú minta szerint, melyben mindenik 
adós és mindenik adóssági té^el számára — külön 
számla nyitandó. 

35. Ezen követelési könyvhöz betüsoroza-
tos névmutató készítendő a 10.) számú minta sze-
rint, melybe az egyes adósok a követelési könyv 
lapjaira hivatkozva, a tőkeösszegek és az adósok 
lakhelye is Ivi^tatandók. 

3Ó. A köyetelési könyv minden számlájá-
nak elején az illető kötelezvény lényeges ismertető 
jeleivel föijegyzen  Jő; magára az eredeti kötelez-

" vényre fplűl,  — valamint az illető borítékra is a 
számla lapszáma felírandó  ; például: K. 8.1. (Kö-
vetelési kónvv I. kötet 8. lania 1 

37. í}. Az árvaszék köteles a gyámpénztár 
illető kamatoknak, nemkülönben a fölmondott  tő-
kéknek vagy lejárt és ki nem fizetett  tőketörlesztési 
részleteknek pontos befizetése  fölött  őrködni. 

(Folytatása következik ) 

VIDÉKI ÉLET. 
Hétfaln,  1879. január 24. 

Vastag hólepel borítja egész Ilétfalu  táját. 
Mély csend uralkodik mindenfelé.  Azt gondolnád, 
Pürkerectől Bácsfaluig  egy nagy temető terül el, 
hol az édes remény csillaga örökre lehunyt. Miről 
is lehetne itt jelenleg írni, a mi örömre gyulaszt-
hatná a bus honfiszivet  ? Oly jól illik e képhez a 
köny, halál és temetés! Menjünk temetni. Boldo-
gok, kik sirnak, mert a fájó  szív talán nem reped 
meg, ha a kesergő lélek kisírhatta magát. 

Egy közelebbi hétfalusi  cikkben olvasám: 
„bár csak többen volnánk 1" Oh, be szép óhajtás 
ez, hol kenyér van és nem létezik zsibbasztó job-
bágyság 1 

Mintha az úristen balkeze sulyosodott volna 
ez elhagyatott népre, hisz a létért folytatott  küz-
delemnek máig sincs semmi eredménye. Se birtok-
kérdés, se az egyházi vajúdás nem nyert örven-
detes megoldást. Pedig harminc éve, hogy a job-
bágyság az egész hazában eltöröltetett kivéve Hét-
falut,  melynek nincs ereje küzdeni istenadta jogai-
ért, őseitől öröklött vagyonáért, tiszta nemzeti lé-

_ teért. Mind való ós lesújtó gyászképek ezek. Az 
[ 1848. előtti korszak a jelenlegivel összehasonlítva, 
t arany korszaknak nevezhető. Oh szép szabadság, 

hol késel az éji homályban, hová tűntél te jogosult 
L édes remény s miért kelle annyi biztató honfiúi 
t ígéretnek valósulatlan maradnia? 
; Emlitsem-e az uj terheket, melyeket csak sza-
! bad, közjövedelmekkel bíró községek hordozhat-
. nak el zúgolódás és könyhullatás nélkül. A keserű 
. pohár még nem telt csordultig. Midőn folyó  hó 7-
. ikén reggel legelőször hallám a kavicsozó gőzös-

nek Tömös völgye torkából Bácsfaluba  besikoltó 
t füttyét  : Csukástól Nagykő havasig e siralmas visz-
, hangot zúgták vissza a bércek sziklái: „Hétfalusi 
. szekeresség, rendeld el a te házadat, mert meg-
. halsz!-' 
5 No még a hosszufalusi  járásbíróság és szolga-
. bíróságnak kellene Brassóba költöznie s annyi de-
. vék intelligens hazaiinak eltávozni 20—25 ezernyi 

nép kebeléből : akkor oh szegény csángó nemze-
} dék, megtanulhatod a tizedestörteket három sült 

pityókadarabokon s a decilitert egy csuporka ká-
. posztalé mellett. 

Csak gondolatnak is irtóztató 1 
Menjünk temetni, hisz a tanitó is megérdemli, 

hogy kikísérjük a temetőbe. Hisz ez a gyászkép 
t oly jól illik a lerajzolt nagy árnyképhez. — 187S 
- november 8 án szokatlan mozgás vala látható Tat-

rang utcáin. Nem adnám sokért, hogy aznap Zaj-
1 zonba rándultam, megtekintendő zajzoni Rab István 

honfitársam  születési hajlékán azon helyet, hová 
. az utókor kóo>.i éket fog  illeszteni. Itt hallám, hogy 

délytáv* temetni fogják  Tatrangon Bakó András 
e öreg tanitó urat. Egy-két köny tolult szemembe s 

gondolám : ha a világosi fegyverletétel  után én 
nyertem volna el a tatrangi tanítói állomást, most 
az én temetésemet hirdetnék azok a síró harangok. 

_ „Hind jó, a mit isten tészen", jó, hogy akkor hát-
térbe szorultam. Most másodszor mentem oda, ta-

s nuja lenni egy hétfalusi  tanítói temetésnek. Ott pi-
_ hen az örog harminc évi tanítás, nevelés után a 
_ néma koporsóban, melyet koldusbotra jutott özvegy 

e és gyermekek öntöznek könyeikkel.  Tatrang sze-
gény községe csak könyekben gazdag s együtt 

n s'r a kesergőkkel. Rég nem láttam ily népes te-
metést. Ez is egyik szép jutalma a tanitói pálya 
küzdelmeinek. Egész Hétfalu,  Nyén, Bodola több 

r mint harminc tanítója voná magára a tatrangi nép 
[_ figyelmét.  „Hát oz ki ? hát az ? hát az ?" „Jaj be 
^ szépen énekelnek I" „Ne milyen szomorúk mind, 
, még" sírnak is, azért olyan keserves a nótájuk." 
. „Rég nem láttam öt hétfalusi  papot együtt." „Biz 
2 ez szép temetés" — mondák a tatrangiak. 

A helybeli pap az udvaron, a bácsfalusi  tem-
plomban, a tartangi öregebb tanitó és a hosszufa-
lusi a sírnál sírták el fájdalmukat.  Erző S'.ivek ér-
ző szivekhez szóltak. Szegény emberek mindig bő-
vében vannak a könyeknek, gazdagoktól megta-

j. gadta ezt az isten. És e forró  könyekben örökem-
léket nyert nemzetünk elfáradt  napszámosa. Ennyi 

1 . búskomor képet nem lát egyhamar Tatrang népe. 
jj Láttad-e valaha sötét felhőkkel  beborulva a hétfa-
r_ lusi peres bérceket ? ime ilyen sötét, mosolytalan 

képe vala még annak az ifjucska  tanítónak is, ki 
I máskor egé-sz iskoláját ugy megnevettető, hogy 
j még a füstölgő  nedves fa  is fellobbant  a kemen-
k cében. 

Vajha mindig oly együttérzök volnának né-
pünk tanitóvezérei, mint a magas hegyen ásott sir 

j körül, hol a mulandóság gondolata megdöbbenti 
az élni óhajtó szivet. Mily felséges  látvány 1 egész 

r. sereg tanuló rakja virágkoszoruit a kedves tanitó 
sírhantjára, kinek lába nem lép többé az iskolába, 
nyelve nem mond többé jóreggelt s n*m zengi ve-
lök együtt soha többé : 

ö „Hazádnak rendületlenül 
z . Éégy híve oh magyar! 
a Bölcsöd az s majdai> sírod ís, 
[j. Mely ápol s eltakar." * „ 

Lejőve a temetőből, még egyszer visszatekin-



ték oda, hol annyiszor s annyi száz fölött  éneklé 
el az eliiunyt e szép halotti éneket: 

„Krisztus, le vagy életem, 
Nyereség halálom, 
Tőled el nem vétetem, 
A halál csak álom." 

Az utolsó vacsora, vagyis tor itt sem maradt 
el ; én magam sem bánom, hogy ott, mielőtt a vi-
lág négy tája felé  szétosztanánk, megjelentem. Jól 
esik a bánkódó szívnek a vigasztalás, szives kéz-
szorítás és búcsúzás. Hallottam több pohárköszön-
tést, a sziv mélyéből fakadtat.  Mintha az idvezitőt 
láttam volna együtt vacsorálni, oly komoly, ünne-
pélyes vala ennyi intellingens, a nemzet emelkedé-
seért fáradhatlanul  működő hazafinak  társulása s 
bucsuzása. 

Nem szabad felednem  egy jelenetet, mielőtt 
zárnám bus soraimat. Templomból kijőve, a szó-
nokhoz fordul  a legöregebb tanitó s kezet fogva 
igy szól pap barátjához : „Kedves barátom, nem te 
következel, mert rajtam a sor." S ki hitte volna, 
hogy Kanyó Zsigmond, csernátfalusi  öreg tanitó s 
egyik kedves barátom 1879. január i-én délután 18 
napi rövid szenvedés után örökre megszűnjék tagja 
lenni a brassómegyei tanítótestületnek. 

Uj gyászkép ez 1 
Hétfalu  felszabadulásának  örömnapját mint de-

rék küzdő ő sem érheté meg. — A maksai sírbolt 
Hétfalu  egyik derék, életrevaló tanítóját fogadta 
hideg' keblébe. 

Legyen áldott köztünk mindkét küzdő bará-
tunk emlékezete s könyörögjenek az égben Hét-
falu  boldog jövőjeért. 

Töinösi. 

N é p k ü n } v társa lapí tó t á r s u l a t B a r á t o s o n 
Uarátos, 1879. január 26. 

„A jólefóü  ember mások javítására, a vásott 
szívű pedig megrontásukra törekszik; a képzett 
elméjű, értelmes ember a felvilágosodást,  a korlá-
tolt eszű, tudatlan ellenben a sötétséget óhajtja 
terjeszteni a maga körében." (Greguss Gyula.) 

Van Barátosnak a többi között egy jólelkű, 
képzett elméjű férfia;  a mennyi üdvös ujitás kö-
zelebbről létrejött a kis községben, azt nagyobb-
részt ennek a derék embernek köszönhetjük s mé-
gis a roszakarat köszönet helyett hálátlansággal 
íizet. Ámde Barátos polgárságát általán vádolni 
nem lehet; itt megvan a jóravalósig, csak értel-
mes kezdeményező kell. Ezen kezdeményező is 
megvan tiszteletes Vékás Lajos ur személyében. 
Egyik este az olvaso kör gyűlésén azt az üdvös 
inditványt terjesztette elő, hogy alapítsunk közsé-
günk számára egy maradandó becsű népkönyvtárt 
Van ugyan jelenleg is valami 100 forint  ára könyv-
tárunk legjobb Íróink legjobb müveiből, de oly né-
pies irályu könyvtárunk — melyet akárki épülete-
sen olvashatna — nincs. Ilyenre pedig égető szük-
ség- van. 

Az indítvány meleg pártolásra talált. 30 kr 
tagsági dij mellett a község szine-java mind beirat-
kozott s ha tán valaki elmaradt, a kire számítot-
tunk : nem tartjuk veszteségnek ; az igazság úgyis 
győzni fog.  — A megalakult „népkönyvtáralapitó 
társulat" azonnal elhatározta, hogy a könyvtár lé-
tesithetése céljából egy bált rendez a községi is-
kola nagytermében Ez meg is történt. E bál a mi 
reménységünket egészen fölülmulta  ugy szépsége, 
mint nagysága által. Kedves vendégeink voltak 
Kovászna, Zágon, Telek, Cofalva,  Szacsva, Nagy-
Borosnyó és Páké községekből is, — kik nagyon 
emelték ünnepélyes mulatságunk díszét és jöve-
delmét. 

Az összes bevétel a kegyes felülfizetésekkel 
együtt 64 frt  41 kr. Kis községben hol az adott 
viszonyok között alig számítottunk 20—30 forintra," 
roppant jövedelem. Á kiadások összeg 14 forint  40 
kr; ezt mérlegbe téve a bevétellel, marad tiszta 
jövedelem 50 frt  1 kr. Felülfizettek  : Bartha József, 
községi főbiró  ur öo krt Maróján Dénes ur 60 krt, 
Deák Barabás ur 60 krt, Arbutina M. kisasszony 
60 krt. Ince Kálmán ur Uzonból 40 krt. Biró Béla 
ur Cofalváról  20 krt. Baria Sándor ur 20 krt. Ta-
más Károly ur 20 krt. — Ezen kivül Mircse Berta 
kisasszony gyűjtött Ágnes köszöszöntése alkalmá-
val Nagy-Borosnyón 3 frtot.  Ugyanis adott Mircse 
Berta kisasszony 56 krt, Tompa Albert ur 34 krt, 
Kónya Gábor ur 40 krt, Benedek Lajos ur 40 krt 
Baló gyógyszerész ur 40 krt^ Gracsányi Gyula ur 
40 krt, Csia Károly ur 50 krt. 

Fogadja az angyalszelid bájos kisasszony ke-
gyes fáradozásaiért  s fogadják  mindannyian nemes 
adakozásukért hálás köszönetünket az ügy nevé-
ben. Hogy kiadásunk nem ment sokra, azt ama 
szerencsés körülménynek köszönhetjük, hogy Ifj. 
Ferenc Lajos és Kovács Károly urak per gratis 
elhozatták a nagyborosnyói zenészeket, Deák Mi-
hály ur ellátta vacsorával, Fejér Vilmos ur éjfél-
kor adott enniök, másnap haza vitette őket Bar-
tha Ferenc ur és id. Bibó József.  Köszönet ingyen 
szolgálatukért 1 

Még csak a bálbizottságról kell megemlékez-
nem. Finta Géza, Mircse Lajos, Bartha Ignác, Bar-
tha Miklós, Deák Barabás, Balog Domokos, Tán-
cos István, Kocsis Elek és Veres Mihály urak ezen 
érdemes tagok, kik hangyaszorgalommal végzették 
elváltak kötelességöket. Az egyik ügyesebb volt 
a másiknál. Gratulálunk. 

Es most a jó isten adjon a tekintetes szer-
kesztő urnák jó egészséget, ezt kivánom ; a t. szer-
kesztő ur pedig adja ki becses lapjában ezen cse 
vegésemet, ezt kérem; aztán én maradok a t. szer-
kesztő urnák igazi hirmondó madara, ezt állítom. 

liibö József. 

L E G Ú J A B B . 

Koi is tat í l lápoly . január 25 Most várják 
hogy a szultán szentesíti a végleges békeszer-
ződést. 

l i l ik m o s t , jan. 25 A »Vocea" nevű ga-
laci hir'ap értesül, hogy a román csapatok meg 
szállották Dobrudzsa és Bulgária uj határait 
ugy mint a határrendezö bizottság kijelölte azo-
kat, ámbár a. bizottság kissebbsége tiltakozott 
a sziiisztriai terület megosztása ellen. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— A tömegesen befolyt  árvái pénzek elhe-
lyezést igényelvén, ugy a háromszékmegyei össze-
sitett gyámpénztár mint a kölcsönt igénylők érde-
kében figyelmeztetjük  érdekelteket, hogy a köl-
csön engedélyezéséérti kérések beadása, a már en-
gedélyezett kölcsönösszegekrőii kötelezvények ki-
állítása és jelzálogi bekebeleztetésével ne késse-
nek, mivel a gyámpénztár pénzkészletét hosszas 
ideig kamatozatlan nem hevertetheti. Egyúttal szol-
gálatot kívánunk tenni, ha érdekelteknek megyei 
tiszti ügyész Kelemen Lajos urat, a kötelezvé-
nyek szabályszerű kiállítása és bekebleztetése esz-
közlésére figyelmébe  ajánljuk. 

— Hibaigazítás. Lapunk közelebbi számában 
megjelent törvényhatósági szabályrendeletbe becsú-
szott sajtó hibák következő helyreigazítást tettek 
szükségessé u. m : a 14 ik 5-ik sorában „ugyan-
csak" helyett „ugyan annak," a 17 ik 2-ik sorá-
ban „kamatoknál" helyett „kamatoknak," a 22 ik 

i-ső sorában „könyvecskét" helyett könyvecskék 
a 4-ik sorában pedig „köteles" helyett „követelés" 
olvasandó; a 16-ik 6-ik sorában „tőkekép" szó 
előtt levő „a" kihagyandó. 

— Felülfizettek  a helybeli nőegylet táncvi-
galma alkalmával a következők : Eglmayer mér-
nök ur 1 frt.  Bodor Dénes 40 kr. Csutak Jánosné 
x frt.  Bogdán Istvánné 5 frt.  Sorbán Jánosné 1 frt. 
Császár Sándor 2 drb. 1 frtos  tallér. Hary Gyula 
5 frt.  Neuman József  1 frt.  Szász Izsák 1 frt.  Fo-
golyán Lukács 1 drb. keresztes tallér. Összesen 
15 frt.  40 kr. Fogadják a m. t. felülfizetők  az egy-
let nevében kifejezett  köszönetünket. S.-Sztgyörgy 
1879. jan. 27 én. A választmány. 

— A tótok a magyarnyelv ellen. A t.-sztmár-
toni „Národne Noviny" azon rendelet ellen kel ki, 
mely a magyarnyelvet a nem magyar népiskolák-
ban kötelezővé teszi. A nevezett lap tagadja, hogy 
„ezen uj eszköz" a magyarosodás eszméjét elő 
fogja  mozdítani. „Mi mindig állitottuk, hogy az 
összes bajainknak kútforrása  a magyar nemzetiség-
nek azonosítása a magyar állammal. Nem csoda 
tehát, hogy roszul érezzük magunkat, mert ily de-
finíció  folytán  nem is létezünk." A „Nár. Nov." azt 
hiszi, hogy a kormány az „uj eszközhöz" azért 
nyúlt, hogy elvesztett népszerűségét visszanyerje s 
ez volt az utolsó „tromf".  Mi azonban (a tótok), a 
kik mindent nyugodtan elviseltünk, csak ezen sze-
rény megjegyzést tesszük, hogy az által az állam-
nak nem lesz segitve, mivel az állam kötelességé-
ben áll a közönség javáért egyformán  gondolkozni 
Ily rendeletnek életbeléptetése alig lesz képes az 
erkölcsileg bukott Magyarországot regenerálni. A 
sok elkövetett hibáért most az elemi iskoláktól 
várjátok a megmentést ?" — Végül kérdezi, mily 
viszonyban áll az állam az anyaszentegyházhoz és 
arra válaszol, hogy a tót népiskolák igen csekély 
kivétellel a papság kezében vannak. 

— Nagy tűz Kolozsvárott. A kolozsvári lapok 
jelentik, hogy ott a magyar államvasút- (keleti vo-
nal) waggonfelszerelési  műhelye s az abban felhal-
mozott anyag és készlet,, nemkülönben 45 waggon 
mult szombaton este a 1 ingok martaléka lett. Sze-
rencsére szélcsend volt s az oltószerek is idejében 
kezdtek működni. A megfeszitett  erőnek sikerült a 
melléképületeket, árukat s kocsikat megmenteni. 
A kár a félmilliót  meghaladja. Az elégett épület 
és egyéb tárgyak biztosítva voltak. 

— Jókiii Pozsonyban. Jókai Mór Stampfel  ki-
adó meghívására tavaszkor Pozsonyba megy, mely-
hez, mint mondja „annyi édes emlék fűzi".  Jókait 
ünr^pélyesen szándékoznak fog'adni  a pozsonyiak, 
hogy — egy ottani lap kifejezése  szerint — meg-
mutassák, mikép nemcsak „idegen" nagyságokat 
tudnak ünnepelni. 

— Öngyilkosaiig az utcán. Budapesten mult 
szombaton a hajós- és királyutca szögletén egy jól 
öltözködött fiatal  ember revolverrel szájba lőtte 
magát. Vérben úszva rögtön összerogyott, de nem 
halt meg azonnal. — Ruhái gondos megvizsgálása 
közben találtak nála egy darab papirt, melyre né-
metül ez volt irva : „Eletemnek véget vetek ; bo-
csássatok meg mindnyájan, a kiknek vétettem. Voj-
csik." A* lövést feltétlenül  halálosnak mondják. Á 
fiatal-  eipber öngyilkossága oka állítólag kártya-
veszteség. 

Ertek-  és  váltó-ár/olyam  a bécsi  cs. kir  nyilvános 
tőzsdén  január 28 

Magyar aranyjáradék 82.33 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás — 
n » „ II. „ 118.— 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73.— 
n n v 1876. évi államkötv. 65.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 100. 
„ földtehermentesitésí  kötvény . . . 80.50 

Temesvári „ • . 75-50 
Erdélyi „ „ . . 74.50 
Szőlődézmaváltsági n . . 8$. 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 81.75 

„ „ „ ezüstben . . 61.25 
„ aranyjáradék 62.45 

1860. államsorsjegy 73.80 
Osztrák nemzetibankrészvény H3. 

„ hitelintézeti „ . . . • . , 
Magyar hitelbank 11.50 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany ^ 
Napoleond'or 
Német birodalmi márka 57.60 
London uó.60 

Felelős szerkesztő: Slálik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Hirdetmény. 
Zágonban a néhai IZSÁK JÓZSEF-féle  bir-

tok, mely 

több épületes belső telek, 52 hold szántó 
és 22 hold részben jó minőségű kaszáló-
ból Ali, az 1879. évi Szent György naptól kezdve 
6 egymásután következő évre haszonbérbe adandó. 

A fellételekre  nézve értekezhetni alólirt ki-
adóval. 

Zágonban, 1879. január 20. 

Ö3V Izsák Józsefuó, 
2 — 2 Bede Amália. 

Egy jókarban lévő 

jutányos áron eladó. 
Értekezhetni dr. Wissiák 

Antal urnái S Sztgyörgyön. 
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Brandeis G. 
amerikai dentiste ajánlja 

fogászati műtermét 
a közönség szives figyelmébe. 

Egész fogsorok  és egyes fogdarabok  betevése 
ugy szintén odvas fogak  kitöltése egészen ameri-
kai módszer szerint történik. 

Itt tartózkodása neliány napig tart csak ! 

Lakása Pál István  vendéglőjében Sepsi-Szent-

ggörgyön 

Hirdetmény. 
Prázsmár község 3 darab 

m é n l o v a t 
szándékozván vásárolni, felhivat-
nak mindazok, kik ilyenek birto-
kában vannak, szíveskedjenek alnl-
irt elöljáróságnál jelentkezni ícbr. 
hó 3-ikáig. 

Príízsiiuír közwg' 
2—3 elöljárósága. 


