
minden nemes ügy, mely a közművelődés terér 
városunk közönségének szellemi tápot nyújthatott 
volna. 

Azóta még szinészek sem jöttek hozzánk. A 
kik vállalkozni akartak városunk ilyen nemű szó-
rakoztatására, azok el lettek utasítva, mert az egyet-
terem, hova a közművelődés papjai beférhettek  vól-
na, „diszszalonná" alakult át, egyebütt pedig szí-
nészeknek való hely sincs. 

Közelebb itt járt Nyéki színigazgató Brassó-
ból s előadta illetékes helyen, hogy a szini kon-
gresszus által csoportosított járások között a 24-ik-
nek épen a sepsi-szentgyörgyi járás volt felvéve 
Sepsi-Szentgyörgy város központtal. Fenn tehát 
ugy gondolkoztak, hogy városunkban, a müveit 
közönségü Szentgyörgyön, legalkalmasabb helye 
lesz a vidéki színészet központjának. Nem tudom 
ugyan, minő válasszal tért meg Nyéki ur, de félek 
hogy ebből a dologból sem lesz semmi, mert nincs 
hely, a hova a szinészet beférhetne  városunkban. 

Hogy ránk nézve nem valami nagy dicsőség, 
ha városunkat kitörlik a központi városok sorából, 
hogy legkevésbé sem hízeleg S.-Sztgyörgy értel-
miségének s a művészet iránti fogékonyságáról 
meg nem érdemelt bizonyítékot szolgáltat az or-
szág előtt: azt bizony könnyű belátni. 

Én nem is hiszem, hogy ezt fontolóra  ne ve-
gyék az én polgártársaim. Hiszem, hogy az elöl-
járóság is, mely általában életképességének s a 
közügyek iránti előszeretetének annyi tanújelét 
adta már, módot fog  találni arra nézve, hogy vá-
rosunkból a szinészet örökre száműzve ne legyen. 

Ezen jó reménységem kifejezése  mellett a t. 
szerkesztő ur engedelmével vissza fogok  én még 
térni a fentebb  vázolt közéleti pangásra is. El fo-
gom mondani nézeteimet egy város intelligens fér-
fiai  hivatásáról, megmosdatom egy kissé azokat, 
a kik miatt a műkedvelő társulatnak el keliett 
aludnia s általában elmondom én az okát annak is : 

miért nem lehet nálunk társas életről magasabb 
értelemben szó. 

S. 

A pestis. 
A pestis dolgában irja az „Egyetértés" kon-

stantinápolyi levelezője, — hogy a török kormány 
nagy pénzszorultsága mellett is erélyes egészség-
ügyi intézkedéseket tesz, hogy a behurcolást meg-
akadályozza. 

Legközelebb híre terjedt, hogy már Salonik,-
ban szedné áldozatait. A kormány rögtön jelentést 
kért s egyúttal orvost küldött a helyszínére, a ki 
az ottani orvosokkal egyetemben konstatálta, hogy 
absolute semmi nyoma nincs ott a vésznek. A kö-
zönségre kedvezöleg hatott e tudósítás, miután a 
félelem,  hogy Salonikiban kitört a vész, nyugtala-
nitólag hatott a kedélyekre. E nyugtalanság any-
nyiban előnyös, hogy a kormányt gyors rendsza-
bályok foganatosítására  ösztönzi. — Nem is tudják 
megérteni még Törökországban sem a könnyelmű-
séget, melylyel az osztrák-magyar monarchia döntő 
kóréi fogják  fel  a bajt, a melyet soha sem lehet 
eléggé kicsinyelni. A török kormány ugyanis az 
erre vállalkozó orvosok közül már küldött ki a 
pestis tanulmányozására és pontos jelentéstételre. 
Es ezzel kapcsolatosan életbe léptette főleg  a ha-
jóközlekedést érintő szabályokat. 

De leginkább tartanak a szakkörök attól, -
hogy Románián és Bulgárián át csempészik be a 
veszedelmes kórt. Az orosz kormány t. i. minden 
tekintet nélkül küldözget egyes csapatokat az el-
foglalt  területrészekre egyenest Oroszország belse-
jéből. S a milyen gonosz az orosz hatalom, kitelik 
tőle, hogy készakarva terjeszti el másutt is, hogy 
élvezhesse a kárhoz a kárörömet. 

Talán nem kell nekem innen önök kormányá-
nak figyelmét  felhívni,  hogy Románia nincs ám oly 
messze Erdélytől, az orosz átvonulásokból eredő 
veszedelem könnyen átcsaphat Magyarországba is. 
— Jó lenne, ha gondoskodásuk tárgyát e vonal is 
képezné. 

Hogy mennyire komolyan fogják  fel  még a 
portánál is a bajnak esélyeit, mutatja, hogy napok 
óta ezzel foglalkozik  nemcsak a közönség, hanem 
a kormány és szultán is. Mind több és több óv-
rendszabályt léptetnek életbe, hogy az úgyis elég-
gé megvert török birodalom sanyaruságaihoz a 
pusztító dögvész ne járuljon. Az intézkedések egyik 
legfőbbje,  hogy a városon kivül barakokat épite-
nek, a melyek egy részé vesztegházi célokra fog 
szolgálni, más része pedig a gyanús betegek elhe-
lyezésére. 

Általában, a mint ezekből látszik — a török 
kormány szokatlanul éber és buzgó s mindent el-
követ, hogy a pórhuzam közte és az orosz kor-
mány között javára váljék. 

* 

Berlin, január 28. A birodalmi gyűlés február 
12-ére hivatott össze. A pestis elleni óvrendszabá-
lyok céljából kiküldött bizottság a kormánynak 
egy Muszkaországba küldendő biztos elküldését és 
a Muszkaországbóli árucikkek behozatalára nézve 

1 bécsibizottság által elfogadott  rendszabályok al 
kalmazását javaslandja Á „National-Zeitung" sze 
rint Finkelnburg titkos tanácsos a bizottsógga 
közli, hogy a járvány eredeti helye hivatalos ada 
tok szerint nincs konstatálva, valamint kiterjedése 
sem, — és hogy a járványos helyiségek elzárolása 
kétszeres biztossági kordon által történt meg. 

München, január 28. Pettenkoffer  tanár teg 
nap a kormány megbízásából Berlinbe utazott, — 
hogy a pestis elleni rendszabályok életbe lépteté 
séről tanácskozzék. 

Berlin, január 28. A tegnap hozott bizottsági 
határozatok folytán  a szövetségi tanács ülést t . -
tott, melyben minden Muszkaországból érkező áru-
cikkekre nézve a behozatali tilalom a bécsi konfe-
rencia értelmében elhatároztatik. A tanácskozások 
általán véve egészen a bécsi határozatokhoz csat-
lakoznak. A személyforgalmat  illető rendszabályok-
ra nézve csak holnap fognak  határozatok hozatni. 
Egy katonai kordon mozgósítása még eddig neiu 
jött szóba. Az eddigi hírek szerint a járvány mind-
eddig csak az asztracháni kormányzóságra szorít-
kozik. A tovább való terjedésről szóló jelentések 
nincsenek megerősítve, jelesül ismételt kérdezőskö-
désekre a csernigowi kormányzóságban fellépett 
pestisre nézve még nem jött hivatalos megerősítés. 
A válaszok mingeddig tagadólag hangzottak. 

A képviselőházból. 
A Franciaországgal kötött egyezmények tár-

gyalása volt a képviselőház január 28-ikán tartott 
ülésének napirendjén. Baross Gábor előadó indít-
ványára e szerződések együttesen vétettek általá-
nos tárgyalás alá. Bakay Nándor rövid beszédében 
— melyet a szerződés e'fogadásának  kijelentésével 
végzett, ismételten fölemiitette  azon szomorú tényt, 
hogy ezen egyezményekben Magyarország megint 
alárendelt szerepre van kárhoztatva. Simonyi Ernő 
az előadó beszédére tett megjegyzéseket s felhívta 
Franciaország nemzetgazdasági politikájára azok 
figyelmét,  kik a vám- és kereskedelmi ügyekben 
Magyarország örökségét egy tál lencséért odadad-
ták. Kemény Gábor tartott még egy rövid beszé-
det, mely után a szerződésekről szóló két törvény-
javaslat ugy általánosságban, mint részletekben az 
egész ház által elfogadtatott. 

A pénzügyi bizottság iiléso. 
A képviselőház pénzügyi bizottság jan. 28-án 

délelőtt az országos ülés után összeülvén, Wahr-
mann Mór mint előadó felolvasta  a kereskedelmi 
minisztérium költségvetéséről szóló bizottsági je-
lentést, mely hitelesitfetett. 

A kataszteri munkálatokra 27-én előirányzott 
a bizottság a pénzügyminisztérium költségvetésé-
ben 2 millió forintot,  magáról a munkálatról, an-
nak késedelmezéséről és nem helyes irányáról a 
28-iki ülésben hosszasabb tárgyalás folyt,  melyben 
Szonthag" Pál ismételten hangsúlyozza annak szük-
séges voltát, hogy a közönség necsak a pénzügyi 
bizottság jelentéseivel, hanem más uton is a lehető 
legnagyobb nyilvánossággal megnyugtattassék az 
iránt, hogy a kataszteri munkálatok adóemelést 
nem céloznak. Lukács Béla elégnek tartja, ha a 
jelen kormány kijelenti, hogy nem szándékozik az 
adót emelni, — de a jövő kormányok kezeit nem 
tartja megköthetőnek. André, miniszteri tanácsos 
a kataszteri munkálatokra vonatkozó munkálatokat 
terjesztvén elő, — előadja, hogy a tiszta jövedelem 
többlete, melyet a kiigazítások előtüntetnek, 9 mil-
lió frt,  ennek megfelel  2'|, millió forint  adó. 

Ezután felvétettek  az államadósságok ; rendes 
kiadás: 91.925,600 frt,  ebből esik a quotára 30 
millió ; földtehormentési  ós örökváltság i6'|, millió 
•szőlődézmaváltság 2 millió ; rendes bevétel 3 millió 
130-370 frt-

Szapáry gróf  miniszter mindenek előtt jelenti, 
hogy az aranyban fizetendő  kamatoknál a költség-
vetés készítésénél ió"|0 vétetett fél  ; január elsején 
azonban az agio i7°| -ra emelkedett fel,  ezt tehát 
az illető tételeknél hozzá adatni kéri. Wahrmann 
'Mór 18 |0-ot indítványoz, — a bizottság azonban a 
pénzügyminiszter indítványát fogadja  el. 

A kincstári utalványok visszaváltására fordí-
tandó 80 milliós aranyjáradék és 7 6 m i l l i ó s köl-
csönnél szintén módosítást indítványoz a miniszter, 
a mennyiben a kincstári utalványok még be nem 
válthatók s igy e címen több adósság marad. A 
többlet mennyisége fölött  rövid vita támadt, a bi-
zottság 9 milliónak megfelelő  kamaítd többet vesz 
fel  az Előirányzatba. 

A szőlődézmaváltság bevételeiből Lukács B. 
268 000 frtot  töröltetni kiván. A bizottság a minisz-
ter közvetítő indítványához képest az 1.934,200 fo 
rinttal előirányzott bevételt 1.800,000 forintra  szál-
lítja le. 

Az 1878-ik évi hiányok és az okkupácionális 
költségek fedezésére  kötendő kölcsönt az előirány-
zott 1.800,000 forint  helyett 2 millió forintra  eme-
lik föl. 

•^Vasúti kamatbiztositási előlegek cimén elő-
irányoztatott 10.800,000 frt.  Szapáry gróf  miniszter 
indítványára az 1878. évi részletes adatok alapján 
ez összegből 600,000 frt  töröltetett. 

Ezzel a bizottság az egész 1879. évi költség-
vetés részletes tárgyalását befejezte.  -— Hátra van 
még a mérleg összeállítása az egyes megállapított 
tételek szerint és az általános jelentés tárgyalása 
és megállapítása Ezen célból, valamint az uj köl-

es ődtörvényjavaslat tárgyalása céljából a legköze-
lebbi ülés csütörtök d. e. 10 órára tüzetett ki. 

A székelyföldi  kisiisíük tárgyalása. 
— Janu -r 29. — 

Következett  Tibád Antal képviselő s társai 
által a székelyföldi  kisüstök tárgyában bc-adott in-
dítványnak indokolás végetti felvétele. 

T i b á d Antal hosszabb beszédben támponto-
kat keres a törvényben és indítványának támoga-
tására, s kifejti,  hogy a szészai'óról alkotott 18O8. 

i XVI. törvénycikk 12. §-a második bekezdésé-
ben, a Székelyföld  s némely vidékeire nézve a 
tényleges viszonyoknak megfelelőleg  biztosíttatott 
azon jogosítvány gyakorlása is, hogy az illetők évi 
2 frtnyi  fogyasztási  adóátalány előleges lefizetése 
mellett egy ausztriai akósnál nem nagyobb kis üs-
tökkel liszttartalmu anyagokból is főzhessenek  pá-
linkát; a volt pénzügyminiszternek azonban az 1878. 
évi X X I V t. c. 112. § ára való hivatkozással a kö-
zelebbi augusztus hó második felében  kiadott és 
szeptember első napjaiban foganatba  vett rendele-
lete ezt megszüntette. Tekintett:! arra, hogy a fen-
nebb érintett kedvezmény elvétele foly  tán a Szé-
kelyföld  lakói nagyobb részénél a so'.-.oldalu hon-
polgári kötelességek teljesítésének egyik lényeges 
feltétele  esnék el, a nélkül, hogy ebből az államra 
bármely irányban is haszon hárulna ! ismételve in-
dítványozza társai részéről is :• Utasittassék a pénz-
ügyminiszter, hogy az 1878. évi XXIV. t. c. 112. 
i^-ának — vonatkozással az 1868. évi XVI. t. c. 
13. tj-a második bekezdésére — hiteles magyará-
zata tekintetéből a legrövidebb idő alatt törvény: 
javaslatot terjesszen a képviselő ház elé : ha pedig 
ennek eszközlése akadályokká ütköznék, más al-
kalmas módon hasson oka, hogy a kérdés, 3 szé-
kelyföldi  concrett viszonyoknak megfelelő  megol-
dást mentől előbb megnyerje. 

S z a p ár y Gyula gr. pénzügyminiszter : Ré-
szemről e kérdést szintén rendkívül fontosnak  tar-
tom, mert jó megoldásától egy egész vidék felvi-
rágzása függ,  de mert épen rendkívül jontosnak 
tartom, nem szeretném, ha oly lptározat hozatnék, 
mely a kérdés helyes me_ipldá át megnehezítené. 
Hogy azonban mégb alkalmat nyírt ak arra, hogy 
e kérdés minden oldalról felderittessék,  shogykür 
lönösen alkalmat nyújtsak érveik teljes kifejtheté-
sére azoknak, kik azt hi»zik, hogy e kérdés a tör-
vény korlátain belől — mert a t. c. módosítása ál-
tal megoldható szándékom egy szaktanácskozmányt 
hivni össze, melybe kérem a t. házat, ne méltóz-
tassék e kérdésnek napirendre való kitűzése iránt 
előre határozni. Méltóztassék azért a kérdésnek-
inditvány szerinti megoldását elhalasztani. (He-
lyeslés.) 

T i b á d Antal belenyug.,zik az indítvány tár-
gyalásának elha}asztásáb4. 

Elnök ^felteszi  a kérdést: kivánja-e a ház az 
indítvány tárgyalását. 

A ház kívánja, de később akarja napirendre 
tűzetni. 

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

(Folytatás.) 

38. §. A kamatok kellő időbeni befizetésének 
ellenőrzése végett az összesitett gyámpénztár a ma-
gán kötelezvényekről  a kamatlejárati határidőkrei 
tekintettel IT/a számú minta szerinti' jegyzéket 
vezet. 

Ezen jegyzék alapján minden december és ju-
nius hó végével a követelési tőkekönyvből  a leg-
közelebbi hó elsőjén lejáró kamatokat ki kell tudni 
és nyilvántartani. 

A minden év októberhava első napján vissza-
fizetendő  tőketörlesztési részletekről a 11/b számú 
minta szerinti nyilvántartás vezetendő. 

A teljesen kifizetett  kamatok és tőkék ezen 
jegyzékben esetről esetre keresztülhuzandók. 

39. §. Az adós által kölcsönvett tökének a 
törlesztési idő lejárta előtti teljes lefizetése  az ár-
vaszék előleges engedélye folytán  ellogodandó, ha 
a felmondás  a julius 1 -én teljesítendő kamat lefize-
tés alkalmával történik és ha a tőke azon év ok-
tóberhava első napján pontosan befizettetik;  e'.len-
kező esetben még a legközelebbi január i-én ese-
dékes félévi  kamat is lefizetendő,  önként értetőd-
vén, hogy julius és október közti időszakban is el-
fogadtatik  a tőke teljes befizetése,  ha azon évi ka-
mat decemberhó végéig ki van fizetve. 

Az ily tőkék nyilvántartása a 12.) számú minta 
szerint árvaszéki elnök által vezettetik. 

Minden tőketörlesztés a kötelezvényre följegy-
zendő és adatolandó azon esetben, ha adós a tör-
lesztésnek a kötelezvényrei följegyzését  határozot-
tan kívánja és ha arra a szabályszerű nyugta bé-
lyegét átadja. 

40. g. A kamat vagy tőketörlesztési részletet 
pontosan' nem fizető  adóstól az egész még nem 
törlesztett" tőke a hátrálékban levő és fizetésig  járó 
félévenként  előre tőkésítendő kamattal együtt per 
utján minden felmondás,  avagy előleges megintés 
nélkül felhajtandó. 

A kamat és tőkerészlettel hátrálékosok kimu-
tatását, melyben megnevezendő az adós neve, la-
kása, polgári állása, a tőketartozás mennyisége és 
azon időpont, melytől a kamatok, vagy tőketörlesz-
tési részletek hátrálékban vannak, 3 gyámpénztár 


