
jon az okosság áltai fogja-e  magát vezéreltetni? — 
ismerve az uralkodó hajlamot, melyet e nép mint-
egy öntudatlanul Lövtt, aligha, mert szerintök ma-
guk megmentésére csaknem egyedüli ut kivándo 
rolni a szomszéd Romániába. 

Igen, de az okosság ennek megálljt kiált — 
és gondoskodik az okosság ajánlotta mentő eszkö-
zökről. 

Most már tárgyamra térve, általánosságban 
kimondhatom, hogy ezen bajok orvoslásában az 
oroszlái rész az említett intézetet illeti. De hát van-
nak e eszközök rendelkezésére, ezen nagy és fon-
tos hivatás teljesítésére ? Kétségkívül  vannak. Ál-
litásom igazolására részletekbe kell hogy bocsát-
kozzam és kezdem a müfaragászaton. 
' Ha közönséges falusi  embertől kell ilyen kér-

déseket hallani: mi az a müfaragászat  ? mi annak 
célja ? azon nem csodálkozom, sőt természetesnek 
találom ; de midőn oly egyéntől is kell ezt halla-
nom, ki magát intelligensnek tartja, — már akkor 
nemcsak csudálkozom, de meg is botránkozom. — 
Később azonban, midőn magamba szállva az ilye-
nek felett  tűnődöm, saját magamnak szemrehányást 
kell hogy tegyek megbotránkozásomért, meggon-
dolván azt, hogy az ilyen csak azért tartja magát 
intelligensnek, mivel kabátban jár. 

(Vége következik ) 

Alapszabály-vázlata 
A ..magyar kisbirtokosok  országos /öld  hite/egyesü-
leté  '- nek és  az ezzel  szövetséges  , mezőgazdasági  elö 

legegyleteku  nek 
(Folytatás.) 

Ha az alapitó tett egész alapítványát sem 
egyrzerre készpénzben befizetni,  sem a fentebbi 
módon biztosított kötvénnyel fedezni  nem óhajtná, 
a befizetésnek  következő módját választhatja : A 
kitűzendő határnapon befizet  20 százalékot, a ten-
maradt 80 százalékról pedig szabályszerű, de kü-
lön nem biztosítandó kötvényt állit ki, melyb. 11 
arra kötelezi magát, hogy ezen 80 s:ázalékot az 
első befizetéstől  számítandó 4 év alatt, egy-egy 
évre terjedő időközökben, egyenlő részletekre fel-
osztva, készpénzben fizetendi  be. 

A IV. pont alatti részalapitvány az alapitó 
szabad tetszése szerint vagy egyszerre készpénz-
ben, vagy pedig, mint az épp említett egész ala-
pítványok, 5 év alatt 5 egyenlő 20 százalékos rész-
letben fizetendő  be. Öt ily részalapitvány, a meny-
nyiben egy és ugyanazon személy tulajdonát ké-
V.ezi, egy 500 frtos  egész alapítvánnyá egyesít-
hető. 

Minden fizetésre  nézve, melyet az alapítók 
alapitványaikra tenni tartoznak, a kitűzendő határ-
nap a fizetési  felhívás  kibocsátásától számítva 30 
napnál rövidebb n«m lehet; kivételnek ezen sza-
bály alól csak az első részletfizetésnél  lehet helye, 
mely azonban semmiesetre sem folyó  évi december 
hó előtt teljesítendő 

Ha az alapitó alapítványa be nem fizetett 
részéről — ott, hol ez a tullapon foglaltak  szerint 
szükséges — kötvényt kiállítani s illetőleg ezt a 
létesítő bizottság (esetleg az igazgatóság s a fel-
ügyelő-bizottság) által elfogadott  módon biztosí-
tani, vagy alapítványa lejárt részleteit befizetni  el-
mulasztaná: jogában és szabadságában álland az 
egyesületnek, Bírói közbejövetel nélkül a befizetett 
részleteket — az azok után netán javára viszatar-
tott kamatösszegekkel együtt — elveszetteknek, 
az alapítványt magát pedig elenyészettnek nyilvá-
nítani, vagy pedig az alapítvány és a vele járó 
jogok s kötelezettségek épségben tartása mellett, 
az alapitót, illetve jogutódját az egyesület részéről 
szabadon választandó bíróság által sommás szóbeli 
péruton arra szorítani, hogy a biztosítani elmulasz-
tóit alapítványi részt, illetőleg a lejárt s befizetni 
elmulasztott alapítványi részleteket és az ezek utá 1 
a'kitűzött fizetési  határnap lejártától számítandó 
i>\ os késedelmi kamatokat — befizesse. 

'1 Az alapítás vissza nem vonható ; az alapítás-
sal járó jogot s kötelezettséget, valamint ezeknek 
és általában az alapításból származó jogviszonynak 
megszűnése pedig a következő : 

A II., III. és IV. pont alatti alapítványt tett 
aliájpitók, az általuk valósággal befizetett  készpénz-
öiszeff  után 5*/,,-os kamatot élveznek. Az öt év 
alatt részletenkint teljesen befizetni  kötelezett egész 
éá részalapitvány ok után járó kamatot azonban, 
ezen alapítványok teljes befizetéséig,  az illető ala-
pitványttevő javára folynak  és csak a telyes beűze-
tés megtörténtével szolgáltatnak ki nekik. Az 
ekként visszatartott kamatösszegek után járó kama-
tok a tartalékalap javára esnek. 

'. Az alapítók jogosítva vannak az első befize-
tés után, a mennyiben alapitványaik hátralevő re-
szének 4 év alatt való teljes befizetésére  kötelez-
ték magukat, a teljes befizetés  helyett, időközben 
szerzett jelzálogi bekebelezéssel vagy értékpapírok 
I-tételével a benemfizetett  alapitványi reszeket utó-
lagosan biztosítani, mely esetben alapítványaik a 
10'. -os befizetésü  és a fentirt  módon biztosított 
alapítványokkal  egyenlő természetitekké valnak. 

(Vége következik.) 

K Ü L Ö N F É L É K 
— N'j lt szántadás a sepsi-szentgyörgyi szö-

vészeti ipartanmühely javára rendezett táncviga-
lomróL B e v é t e l : "Belépti dijakból 183 frt,  felül-
fizetésekből  77 frt  80 kr, sorsjegyekből 39 frt  20 
kr, összesen 300 frt.  K i a d á s : Zene 65 frt,  vilá-
gítás 4 frt  72 kr, a terem sikítása 7 frt  50 kr, a 
szolgaszemélyzetnek vacsora 1 frt  26 kr, toilletszo-
ba 5 frt  52 kr, nyomtatványok 14 frt,  diszesités 
30 frt,  a kisorsolt szövetek ára ig frt  10 kr, levél 
bélyegekre 1 frt.  Ezt leütve a bevételből, marad 
tiszta jövedelem 178 frt  90 kr. Felülfizettek  a követ-
kezők : Mélt. Potsa József  főispán  ur 10 frtot,  tek. 
Málnási Antalné úrasszony 5 frtot,  Mélt. Künle 
Teréz kisasszony 4 frtot,  Gr. Káinoki Pál 5 frtot, 
Téglás Mihály (Kőrispatak) 5 frtot,  Bogdán And-
rásné 5 frtot,  Bogdán Istvánné 5 frtot,  Kupferstich 
József  2 frtot,  Kaba János 2 frtot,  Iilaskó József 
2 frtot,  Fejér Miklós 2 frtot,  Jakabos Simon 2 frtot, 
tek. Forró Ferenc alispán ur 1 frtot.  Szabó János 
1 frtot,  Zsigmond Bénjámin 1 frtot,  Barthos Domo-
kosné 1 frtot,  Barthos Domokos 1 frtot  Szilveszter 
Dénes i frtot,  Egelmaier Adolf  1 irtot, Kupfer-
stich Józsefné  1 frtot  Csala Kálmán 1 frtot  Bern-
stein Márkné 1 frtot,  Nagy József  (vendéglős) 1 
frtot,  Ivuthi János 1 frtot,  Pünkösdi Lajos 1 frtot, 
Ehrenberger Antalné 1 frtot,  Kis Dénes 1 frtot, 
Csutak Jánosné 1 frtot,  Bene József  1 frtot,  Ge-
réb János 1 frtot,  Csutak Péter 1 frtot,  Kelemen 
Lajosné 1 frtot,jJBartha  József  1 frtot,  Dr. Albu 
Mózesné 1 frtot,  Csutak Gyula 30 krt, Born La-
jos 1 frtot,  közép-ajtai Csiki Anna 1 frtot,  Ilyés 
Péter 1 frtot,  özv. Sándor Istvánné 1 frtot,  Fejér 
István 1 frtot,  Losonci Dénes 1 frtot,  Molnár La-
jos 50 krt. 

— A kisbirtokosok főldhitelegyesülete  javára, 
alapítványt tettek: Háromszékmegye aláirt 5000 
frtot  öt éven 1000—rooo frt  fizetéssel,  a három 
széki takarékpénztár 1000 frtot,  Nagy Károly ügy-
véd 500 frtot,  Szentlélek községe 200 frtot,  Wel-
lenreiter János sörgyáros 200 frtot,  Kökösi Endre 
ügyvéd 100 frtot,  Gidófalvi  László tn. k. kataszt. 
becslőbiztos 100 frtot,  Rákosy Károly kir. adóhe-
lyettes 100 frtot,  Bogdán Arthur cs. kir. huszár 
hadnagy 100 frtot  Kupferstich  József  szeszgyáros 
100 frtot,  Lukács Károly megyei tisztségnél irnok 
100 frtot,  Széplaki Dénes asztalos segéd és birto-
kos Bikfalván  100 frtot,  Vencel Józsefné  asztalos-
mester-né Szemerján 100 frtot. 

— Nórák liogdán a magy. kisbirt. földhitel-
egyesületétől kiküldött bizalmi férfiú  K.-Vásár-
helyre utazott. Óhajtjuk, hogy kellő siker jutal-
mazza fáradozásait. 

— Nyéki színtársulata játókrendje : Vasárnap 
márt. 2. „Sárga csikó." Népszínmű 3 felvonásban. 
Irta Csepregi F. — Kedden máit 4. (Bérlet 1 ső 
számban) „Iskariot" Nagyszerű tragoedia, irta dn. 
Váradi Antal. — Szerdán márt. 5. (Bérlet 2. s£.) 
„Az ellenállhatatlan". 400 arany pályadijt nyert 
kitűnő vigjáték 3 felv.,  irta Csiki Gergely. 

ilymaii. Fényes esküvő volt f.  hó 26-án K.-
Vásárhelytt. Aronsohn Henrik brassai kereskedő 
tartotta, nászünnepélyét moinesti (Moldva) Lack 
Elsa kisasszonynyal. Nagyszámú násznép kívánt 
a fényes  lakomán hosszan tartó boldogságot az uj 
párnak. 

— Nyilninos köszönet. A hosszufalusi  „női 
önképző kőr" mint eddig, ugy az idei farsangon 
tartott táncestélye alkalmával begyült 35 frtnyi 
tiszta jövedelmét a hosszufalusi  állami felsőnépiskola 
convictusa javára adományozta, s azt az általa e 
célra már gyűjtött 130 frtnyi  összeghez csatoltatni 
kérte. Fogadják e kis kör derék hölgyei a nép-
nevelés érdekében tett nagybecsű adományukért, 
— a hosszufalusi  népiskola gondnoksága nevében 
— a legmelegebb s őszintébb köszönetemet. Hosz-
szufalu  1879 február  hó 25-én A c s J á n o s , f. 
népisk. igazgató. 

Szentpétervári pletyka. Az orosz főváros  fel 
sőbb köreit — irják a „Nat. Zt."-nak néhány náp 
óta egy igen érdekes eset foglalkoztatja.  A trón-
örökös nagyherceg az utóbbi napok egyikére bált 
rendezett s kiadta a meghívókat. Az nap este 8 
órakor azonban kijelencette. hogy. a bál elmarad. 
Természetes hogy mindenki kutatta okát e hirte-
len elhatározásnak. Ugy beszélik, hogy a trónörö-
kös Miklós nagyherceget, a hadsereg volt főpa-
rancsnokát, a cárnak a hadseregben előfordult 
sikkasztások által azóta nagy mérvben kompromit-
tált testvérét nem hivta meg. — A cár erről érte-
sült és megkérdeztette, miért nem hivta meg a 
nagyherceget, mire a trónörökös kinyilatkoztatta, 
hogy ö ezt az embert nem sziveiheti s nem is 
fogja  meghívni. Ekkor a cár kijelentette, hogy ő, 
ki ezt az embert főparancsnoknak  tette meg, ez eljá-
rás által magát sértve érzi, s nem is fog  a bálon 
megjelenni. A trónörökös most már abbanhagyta 
a tervezett mulatságot; a cár szintúgy tett'pénteki 
estélyével. 

— Yillámsujtott. A budapesti zivatarnak em-
emberélet is esett áldozatul. A mint ugyan is az 
ó-budai országúton Hegyest János bérkocsis sebe-
sen hajtott hazafi:'é,  egyszerre nagyot menydőrgött 
és a kocsis lefoudult  a bakról. Sem a kocsiban 
ülő társaságnak, sem a lovaknak semmi bajuk 
nem esett, hanem a kocsist nem lehetett többé élet-
re hozni. Mintegy ötven lépésnyire a kocsitól 

haladt egy Pilis-Csabáról érkező másik bérkocs 
négy fiatal  emberrel, kik szintén hallották a rop-
pant csattanást és hamarjában azt gondolták hz 
ő kocsijokba csapott be a villám. A zivatar az ó bu 
dai oldalon több helyt okozott kisebb-nagyobb 
károkat. 

— Táncoló halott. Egy jótéiconysigáról isme-
retes angol nőhöz a minap egy szegényesen öltö-
zött asszony jött és elpanaszolta neki, hogy ő a 
legnagyobb nyomorban van és férje  othon halva 
fekszik.  A jótékony nő megjegyzé hogy aohaieiu 
ad alamizsnát, mig személyesen nu-g nem gyü 
zödik a segélyt kérők szavainak valóságáról. A a 
asszony kérte az uri nőt, hogy jöjjön hozzá cs 
győződjék meg szavainak valósága ielől. A lady 
elment, és a szegény asszony állítását megerősítve 
találta ; bútornak, tűznek semmi nyoma, csak üres 
falak  és egy szobában egy férfi  rongyokkal alig 
fedett  holtteste. A jótékonynő megajándékozta a 
szegény asszonyt és eltávozott. Azonban esernyő-
jét feledve,  néhány perc múlva visszatért, és ekkor 
rémülettel látta, hogy az iménti halott uz asszony-
nyal vigan táncol a konyhában, bizonyosan afe-
lett való nagy örömében, hogy a jótékony nőt oly 
ügyesen rászedték. 

— A „Nápolyi koldusnő." A „Fanfullá"  nak 
irják Nápolyból, hogy ott már régóta láttak az 
utcán egy rongyos, piszkos, púpos öreg asszonyt 
kéregetni. — E hó 17 ikén aztán a rendőrség le-
tartóztatta s a San Dominiko koldus-menhelyre 
vezette az anyókát. A szolgálattevő apáca elkezdte 
a koldusnőt rongyaiból kivetkőztetni ; lehúzta 
keztyüjét s íme a keztyüből sima, gyöngéd, puha 
kis kéz bujt elö ; levette fejéről  a kalapot, nyaká-
ról a nagykendőt s hátáról egy csomó cókmókot. 
A koldusnő nyakat egy szíj kötötte össze lábai-
val, mely görnyedten járni kényszeritette. Kisült, 
hogy az a koldusnő voltaképen szép, fiatal,  müveit 
1 :ány, eyy most meghalt orvosnak leánya, neve 
Rosa Vincenza Gaetana del Prete. Bevallotta, 
hogy azért éktelenítette el napokint magat, azért 
koldult, mert nem tudott egyebet mit csinálni ; 
hasznára akart lenni családjának és becsületes ma-
radni Megfoghatatlan,  hogy a különben elég te-
hetős szüléktől származó fiatal  leány arra szánta 
el magát, hogy három éven át naponkint koldul-
jon, csakhogy esténkint adhassa a pénzes kisasz 
szonyt s talán hogy azokkal, kik napközben egy-
'egy fii  ért nyomtak markába, cseveghessen és tán-
colhasson, vagy azok által csodáitassa magát, kik 
napközben szánalommal és undorral fordultak  el 
tőle. Nápolyban e talányos ecetről most tok. 
mindenfélét  beszélnek, s törvényes vizsgálatok 
folynak. 

L E G Ú J A B B . 
Felad. Budapesten márc. 1. d. e. 9 ór.tkor. 

Érkezett délután 2 órakor. 
A költségvetés ötvenhárom szótöbb-

séggel általánosságban rt réssJetvs 
alapjául clf<ig*dlutott 

Hécs, febr  26 Ghyczy dr. Rechbauerhez 
levelet intézett, válaszul a Zsedényi halála al-
kalmával a/, osztrák képviselőház elnökétől ér-
kezett részvétnyratkozatra. - - Bocsánatot kér, 
hogy e ny ilatkozatot átadta a nyilvánosságnak 
s hozzáteszi : Az érzelemteljes szavak, melyeket 
nagyméltóságod mélyen gyászolt po'gártársunk, 
Zsedényi Ede emlékénél szente1, és jóakaró 
részvét a veszteségben, mely minket .ezen 
nagytapmztalásu államférfi  halálával ért, csak 
fokozhatják  a nagyrabecsülést, melylyel mi 
nagymé'.tóságod szabad szeilemü és hazafias 
működésének evek óta őszinte e ismeréssel adó-
zánk 

R ima, febr  26. Tegnap óta heves vihar 
tombol. Nápolyban isméielterős földrengést  ész-
leltek. A Vezúv nagy mennyiségű hamut okádj 
A távirda-összeköttetés Kalabriával. Sz'ci.iával 
és Franciaországgal meg van szakítva 

5-ik kö/lemöny 
a b. Szentkereszt Stephánie kezdeményezése foly-
tán Kézdi Vásárhelytt létesitendő közkórház javá-

ra tett szives adakozásokról. 
B. Szentkereszty Stephánie gyűjtése folyt  x-

tása : özv. Cser,i Jánosné 25 fr,  alap. B. Szentke-
reszty Béláné 10 drb. 20 francos  arany. A gróf 
Karácsoni Guido alapítványának évi kamataiból 
200 frt.  összesen 225 frt.  és 10 drb. husz frankos 
arany. 

Gr. Bethlen Istvánné. Gréf  Teleki Ilona gyűj-
tése Gróf  Betlen Istvánné 15 frt.  özv. Gróf  Teleki 
Domokosné 2 frt.  Gróf  Teleki Géza 2 frt.  összeg-
ig frt 

Az őszön rendezett tárlat tisztajövedelméből 
300 frt.  — A kézdi vásárhelyi takarékpénztár 25 
frt.  alap. A kereskedő fiatalság  által rendezett bál 
alkalmával 114 frt. 

Fogadják a buzgó gyűjtők és jótevő adakozók 
az intézet nevében kifejezett  hálás köszönetünket 

Kézdi Vásárhelytt, 1879. febr  21. 
S z ő c s J ó z s e f ,  Ko v á c s I s t v á n 

id. igazgató. jegyző. 


