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11 - . Az ellenzék elvesztette azon ujabb 
csatát is, melyet a költségvetés alkalmából a 
a kormány ellen újra megkísértett. A csomó-
pont, mely kö: iil az összeütközés központo-
sult, báró Simonyi Lajosnak egy jólléti bizott-
ság kiküldé.ére vonatkozó javaslata volt, mely-
nek elfogadása  bizalmatlansági szavazat s igy 
ellenzéki diadal lett volna a kormány ellen. A 
többség b'zván a kormányban, nem segité az 
ellenzéki indítványt diadalra s igy az 53 szava-
zattöbbséggel elvettetett Ötvenhárom szavazat-
többség! Bizony meglepő ez a múltkori 14 
szónyi majoritás után s annál inkább meglepó, 
mikor az ellenzék már a költségvetési viia meg-
kezdése óta hirdette, hogy már e kis majori 
tásnak is vége s a kormány bukása elkerülhet-
tem A mint látszik, ez nem keriilhetlen s a k s 
majoritás pedig négyszerannyinál is többre nö-
vekedett. 

Mégis hasznos volt. tehát az ellenzéknek 
mohó szakadatlan s fegyverben  ^pen nem vá-
logató támadása a kormányhatalom birtokba 
keritéseért E'^ször is a rohamoknak sürü is-
métlése elkerü'hetlenné tette a felelést  azon 
kérdésre, hogy mily a'apon igényli az ellenzék 
a kormányt ? S a felelet  nagyon hátrányosan 
ütött ki az igénylök részére, a mennyiben az 
ellenzéknek egyáltalán nincs semmi életre való 
terve akár egyik, akár másik országos bajunk 
enyhítésére,-sőt még perfidiaval  is vádolható, a 
mennyiben hónapok óta a legnagyobb szeren-
csétlenségnek hirdették Bosznia s Hercegovina 
elfoglalását,  po'itikai hireket jósoltak belőle s 
onnét származtatták nemsokára bekövetkezen-
dö'nek jósolt pénzügyi bukásunkat; s mégis; 
hogy legfelsőbb  helyen kormány .épességüket 

f i i c l 
Töredékek egy ezután megírandó naplóból. 

(Nyári vendégeim ) 
— Színész. — Izsó. — 

(Folytatás.) 

Szerettem volna kidobni az ajtón ; de az a 
székely vendégszeretet, oh, az a méltatlannal szem-
ben is tiszteli a vendégjogot. 

Szerencsétlenségemre az én művészemtől nem 
tudtam oly hamar szabadulni. Ott maradt éjsza-
kára, ott maradt másnap ; igen jól találta magát ; 
mint mondá, soha sem volt olyan boldog, mint a 
mióta velem egy födél  alatt lakik; az öngyilkosság 
örvényéből kiemelkedve, ismét élet és tetterőt érez 
keblében; én megmentettfm  őt egy fényes  nevű 
családnak, a művészetnek, a hazának 1 

Oh, mint szerettem volna kidobni a frátert! 
De ő nem ment. Nekem kellett elmennem hazulról. 
Ürügyet kerestem a távozásra, ő ürügyet talált a 
maradásra; én távoztam el hazulról, ő otthon ma 
radt házőrzőnek. Mikor hazatérek, - mint mondá 
— meglepetést fog  szerezni nekem. 

l'ár óra múlva hazatértem. Ké-z volt a meg-
epetés. Az én művész barátomnak csak hűlt he-

lyet találtam. Oh, hogy megörvendettem ezen ked-
ves meglepetésnek ! De ennél nagyobb meglepetés 
várt reám. Szivarra akarok gyújtani, szivaraimat 
nem találom ; keresem szivarszipkámat, sehol sem 
találom ; tovább vizsgálódom: pár forint  és néhány 
krajcarbol álló pénzes tárcám üres. — Szerencse, 
Hogy nem volt soha sok pénzem I De volt némely 
értékes apróság és csak előttem értékes emlék, — 
mindezeket az én művész barátom elvitte vendég-
szeretetem emlékeül. Jól tette, csakhogy ő maga 
is elment. 

, N e m annyira e kalandorra, mint önmagamra 
mergelődtem, hogy egy semmirekellő által igy rá-
szedettem magamat. íróasztalomhoz siettem, hogy 
szomszéd paptársaimat figyelmeztessem,  — nehogy 
okét is rászedje az a gaz fickó.  Reszketett a toll a 
szégyentől és méregtől kezemben. 

Kopognak ajtómon. 

bebizonyítsák, kijelentik, hogy az okkupáció 
bevégzett tényét számadásaikba felvették  s nem 
követelik annak abbahagyását, bár hosszú ideig 
ebből állott külügyi politikájuknak hitvallása. 

De hasznos volt még az ellenzéki kormhiy-
igénylés arra nézve is, hpgy a szabadelvű párt 
a kormány körül szorosabban csoportosuljon, 
miután meggyőződött az ellenzéki vezérférfiak 
tervtelenségéről s ily körülmények közt a Ti-
sza-kormánynak inkább, mint valaha nélkülöz-
hetlenségéröl S egyáltalán számos jel mutat 
arra, hogy a szabadelvű párt végre ismét meg-
találta önmagában a nehézkedési pontját s is-
mét megerősödtek azon szálak, melyek annak 
tagjait egy hatalmas tömeggé csatolták még 
nem rég is össze. A többségnek nem lesz ugyan 
meg a régi tu'nyomó száma, de arra nincs is 
szükség; a régebbi nagy majoritásnak legtöbb 
hibája épen azon körülményből ered, hogy sok-
kal nagyobb volt, mint a milyen a parlamen-
táris é'et természetének megfelel;  e miatt volt 
indolens, e miatt esett a tagok nagy részének 
visszavonulása s az ifjabb  nemzedéknek az ám-
b ció minden teréről leszorítása — Ma kisebb 
ugyan a többség, de ezért égy teljesen kom-
plet s teljesen megbízható párt az, benne az 
érdeklődés sokkal nagyobb, a távollevők szá-
ma felényire  sem rug már s egy országgyűlé-
sen sem lépett föl  rövid idő alatt annyi ujabb 
tehetség és szép reményekre jogosító er.:(, mint 
épen az utolsó idő alatt, kily közül még L á n g 
Lajost az egyetlen, de párját ritkító parlamenti 
sikere által a párt legjelesebb tagjai közé emel-
kedett képviselőt említjük fel. 

Azt hisszük tehát, hogy a mostani budget 
vita forduló  pontot képez parlamenti viszonya-
ink megjavulására nézve. Az ellenzéki izgatás 

— Szabad I 

Az ajtó megnyílik s beámolyog egy olyan 
„almarázó* (armer Reisender) forma  fiatal  ember, 
összegyűrt, poros, szürke nyári ruhában; pantal-
lonja félrement  sarkú, hosszú szárú csizmába volt 
húzva; hátán uti bőrönd (pintli). Magas homloka 
fölött  ágaskodó borza- hosszú haja, rendezetlen 
szakálla rég nem volt borbély müvelése alatt. 

Hála istennek, most legalább nem müvészszel 
van dolgom I Idegesen keresgéltem zsebemben egy 
pár krajcár után, hogy ezzel lerázzam nyakamról 
látogatómat s aztán dolgomhoz láthassak. 

Mig a krajcárokra hajtó vadászot tartottam, 
im megszólal az „almarázó:< : 

— Én I z s ó M i k l ó s vagyok ; a tiszteletes 
úrhoz rzóló ajánlataim vannak. Jöttem, hogy itten 
kipihenjem fáradalmaimat  s utazásom céljához uta-
sításokat nyerjek 

(T e s s é k ! m á r e z is m ü v é s z , — I 
ez is nagy hazafi  I No épen jókor jöttél jó madár 
Majd kikapsz a többi társaidért is !) 

— Eltakarodol innen lump?! — förmedtem  rá. 
— De kérem tiszteletes ur, * én nem vagyok 

lump, tán nem tetszett érteni, a mit mondék; én 
Izsó Miklós, a szobrász vagyok. 

— Egy szót se többet' takarodjék! Nézze 
csak az ember, minden iparlovag, minden kapa-
kaszakerülő vagabund jogot veszen magának, hogy 
a szegény falusi  pap jóhiszeműségét, keresztyéni 
könyörületét és vendégszeretetét gyalázatosan ki-
zsákmányolja. Ismerem már az ilyen jómadarakat, 
csak az imént volt szerencsém egy derék művész-
hez. Valószínűleg maga is abba a rablókompániába 
tartozik. 

Tovább akarám folytatni,  de az én vendégem 
olyan különösen viselte magát. — Eleinte keserű 
gunynyal mosolvgott, a „rabló" szóra összerázkó-
dott, elsáppadt, ajkai rángatóztak; vándorbotját 
görcsösen szoritá kezébe ; összerácolt szemöldökai 
alól ugy szikráztak szemei; állásában kissé előre 
hajolt. 

Megvallom, megrettentem tőle s kissé szelí-
debb hangon folytatám: 

-• Menjen, nem szégyenli erőteljes ember lé-
tére koldu'ni s mi több, egy országszerte ismezt 
derék művész .levét pellengére állítani ? Ön nem 

által támasztott fikciók  összeomlása, a ködfá-
tyolképek elfoszlása  foglaltatik  azon tényben, 
hogy az ellenzékre a teljes lervtelenség bebi-
zonyodott s arról a közvélemény meggyőződött. 
E körülmény egyrészt hasznára válik a kormány-
nak, mely felé  vissza fog  hajlani a mesterséges 
izgatással részben eltántorított közbizalom s 
egyúttal hitelvesztettsége folytán  erőt s kedvet 
veszít a törődése hiábavalóságát belátott ellen-
zéki harckedv; de hasznára válik az országnak 
is, mert ily körülmények közt a kormánynak 
ideje lesz egy organikus egésszé dolgozni ki 
azon terveket, melyek anyagi viszonyaink javí-
tására céloznak s melyek közül néhány részletet 
már említett is Szapáry pénzügyminiszter nagy 
beszédében. S valóban az ellenzék harcai be-
szüntetésével tehet csak szolgálatot a hazának í 
a szóból elég volt, most már hadd következze-
nek a tettek, erre pedig az ellenzék képtelen -
ne lopja tehát haszontalan szószátyárkodásával 
az ország drága idejét. 

* Fol yo liö 1-éil délután ő Eelsege elnöklete 
alatt több óráig tartó miniszteri értekezlet volt. — 
Az értekezletben a közös miniszterek, továbbá 
Stremayr, Taaffe,  Pretis, Tisza, Szapáry és "Wenk-
heim miniszterek vettek részt. A tanácskozás tár-
gyát Bosznia közigazgatásának kérdése képezte. 

Az osztrák pénzügyminiszter intézkedése foly-
tán az osztrák államhivatalnokok fizetésének  egy 
része már ezüstben lett kifizetve  ugy Bécsben, — 
mint az örökös tartományokban is. Azon részlet, 
melyet a hivatalnok ezüstben kap, csekély s nem 
haladja felül  illetékeinek 25 száztóliját. Követésre 
méltó példának tartjuk ez intézkedést nálunk is, 
— hogy az ezüstcirkáláció végre itt is lendületet 
kapjon. 

Izsó, én ismerem Izsót. (Pedig ha ismertem volna!) 
Még egyszer kérem, távozzék, különben kénytelen 
leszek . . . . 

— Különben kénytelen lesz a tiszteletes ur 
— szakított félbe  ő — engem kidobni, eltoloncoz-
tatni1 

— Igen ! •— felelék. 
— Jól van. Tiszteletes uiskételkedik, hogy 

én Izsó vagyok. Nekem több okom van kételkedni, 
hogy tiszteletes ur R—y, a kit nekem többen oly 
melegen ajánlottak, — mondá az elfojtott  harag 
nyugodtságával. Aztán szilárd tekintetet vetve re 
ám, igy folytatá  : 

— Már most addig nem távozom, — ezzel uti 
bőröndjét hátáról leoldva, ledobta egy közeli székre 
— mig meg nem győzöm a tiszteletes urat, hogy 
én ki vagyok és meg nem győződöm, hogy kivel 
van dolgom ; aztán ha bírni fog  velem, kidobhat. 

Szilául álláspontom, sőt még a szék is, me-
lyen ültem, kezdett ingadozni alattam. Kezdtem 
kétkedni, hátha Izsó. De már csak tartom maga-
mat, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Fizikai védel-
mem szempontjából is körülnézve, folytatám  a kel-
lemetlen párbeszédet : 

— No hadd lám, győzzön meg-, hogy Izsó áll 
előttem Előre is mondom hogy ajánló levelekkel 
ne álljon elő, az előbbieknek is volt kiknél'felis-
mertem, hogy hamis okmányokat hordoznak. 

— En nem bizonyítványokkal,  nem okmá-
nyokkal, nem ajánlólevelekkel: mis uton győzöm 
meg tiszteletes urat, hogy ki vagyok. 

Ezzel bőröndjét felnyitva,  folytatá  : 
•— Ért kérem, tiszteletes ur a szobrászathoz ? 
— Gondolom, annyit igen, mint maga I (Pedig-

vajmi keveset értek e szép művészethez !) 
E szavaimra a csak imént olyan vad tekintetű 

férfi  olyan szelíden mosolygott. 

— Annál jobb, ha többet ért, mint én, mi-
után igy hamarább tisztába jöhetünk. 

(Vége következik.) 



* A magy. bnnkflóliok  felállításának  munkálata 
erőteljesen halad előbbre. Igy Denk Antal, az osz-
trák-magyar bank felügyelője  tegnapelőtt érkezett 
Pozsonyba, hogy ott a fiók  számára helyiséget 
szemeljen és vegyen fel  s ugyanő azzal is meg van 
bizva, hogy az ottani üzletviszonyokkal  részlete-
sen megismerkedjék s azokról az elnökségnek elő-
terjesztést tegyen A fiók  helyiségcül valószínűleg 
az iparbankr.ak Ventur-utczai háza fog  választatni 
s ahhoz képest, szállás ott vehető, a fiók  julius vagy 
október i-én kezdi meg működését. — A kolozs-
vári lapok is arról értesülnek, hogy a felállítandó 
bankfiók  ügyében a bank kiküldötte legközelebb 
meg fog  jelenni Kolozsvárt. 

Hát hiszen ez mind nagyon jól van s örven-
dünk e mozgalmaknak. Igen kellemetlenül hat 
reánk azonban, hogy mindazon kiküldöttek, kik a 
kiszemelt magyar bankheiyeken a fiókok  beszerve-
zésére megjelennek, egytől egyig Bécsből és pe-
dig, a mint látszik, nem is a főtanács,  hanem az osz-
trák főintézet  személyzetéből küldetnek ki. Hát a 
magyar főintézet  csakugyan még mindig nem'egyéb 
fióknál,  melynek csupán czime változott, de a 
melynek magyarországLszervezéséhez épp ugy sem-
mi köze most, mint nem volt azelőtt ?J 

Arab fabiát  csakugyan megszállották az orosz 
csapatok. A pétervári távirat azt irja, hogy a ber-
lini szerződés értelmében az oroszok lerombolják 
az erődöt. Ebben egyelőre kételkedünk; Az oro-
szok eddig minden követ megmozdítottak, hogy 
nélkülőzhetlenek legyenek a Balkák-félszigeten. 
Még ki sem tavaszodott, már is mozognak e sze-
rencsétlen föld  minden zugában a békétlen elemek. 
A bolgár nemzetgyűlés muszka főbiztosával  együtt 
még nagyobb izgatottságot fog  okozni. Azt elhisz-
szük, hogy a bolgárokat meg fogják  fékezni  orosz 
testvéreik, és épen azért nem fognak  hamarjában 
kitakarodni. Ürügyök lesz reá. Drináoolyi távira-
tunk szerint e városban tömeges tüntetésekre ké-
szülnek a bolgárok, és fel  akarják gyújtani a vá 
ost. Ez eset pedig aligha marad egyedül. 

A bolgár nemzetgyűlés mig mindig nem ju-
tott el az elnökválasztásig. Táviratok szerint nem 
Zankov, hanem Anthimos exarcha fog  megválasz 
tatni, ki egyrészt, mint az önálló bolgár egyház 
megalakítója, nagy népszerűségnek örvend, más 
részt az orosz kormánynak feltétlen  híve s a szám-
űzetésből, hová a porta által küldetett, Sándor cár 
személyes közbelépése folytán  szabadult meg. — A 
bolgár nemzetgyűlés nem akar belenyugodni a 
berlini szerződésbe. Husz tagu bizottságot válasz-
tott, hogy véleményt mondjon a berlini kongresz-
szus azon határozatáról, a melyben szétdarabolta 
Nagy-Bolgárországot. A nemzetgyűlés addig szü-
netelni fog. 

A mérséklet, melyet az oroszok és bolgárok 
tanusitanak, nem igen vezeti tévútra a viszonyok 
és az orosz politika ismerőit. — Mint Tirnovából 
távirják, orosz ügynökök minden oldalról szenve-
délyesen izgatcak az ellen, hogy török helyőrség 
szállja meg a Balkánt ; Drinápolyból pedig irják a 
„Pol. Corr."-nek február  végéről : 

„Az oroszok készületei Rumélia kiürítésére 
zavartalanul folynak,  — csak az feltűnő,  hogy az 
orosz cs patparancsnokok „aggodalmat" mutatnak, 
hogy távozásuk után a bolgárok és törökök közt 
ismét véres összeütközésre kerül a dolog, a mi új-
ból „megakadályozhatná'' az orosz csapatok távo-
zását. Az is tény, hogy az oroszok minden lehetőt 
elkövettek a bolgár népesség fölfegyverzésére.  Hi-
teles adatok szerint 130,000 drb szuronyos Kruka 
puskát és mintegy 10 millió töltényt osztottak szét 
s ha a bolgár nép harciasabb faj  volna, mint ami-
lyen tényleg, akkor az oroszok elvonulása dacára 
Kelet-Rumélia és Bulgária egyesítésének kérdése 
csakhamar el volna döntve. Szerencsére azonban a 
bolgárok, kitűnő fegyvereik  dacára, — épen nem 
montenegróiak s igy legalább egyelőre még talán 
nem lesznek elég erősek a berlini kongresszus al-
kotásának megsemmisítésére." 

Az orosz-romín viszály kialvóban ^an. A „K-
Z." értesül ugyanis; hogy Campipeau román kül-
ügyminiszter jegyzéket intézett a hatalmakhoz, 
melyben elmondja Arab-tábia kiürítésének és meg-
szállásának egész történetét. A jegyzék nagyon 
békés szellemű; semmiféle  szemrehányást vagy 
panaszt nem tartalmaz Oroszország ellen, sőt hatá-
rozott alakban a biztosító hatalmakat sem hívja föl 
bíráskodásra. Az angol lapok már néhány napja 
jelentették, hogy egyelőre nem ülhet össze a kon-
tantinápolyi nagykövetek conferenciája,  de a ro-
mán kormány jelen jegyzéke fölöslegessé  is teheti 
a hatalmak közvetítését. Még az is megtörténhetik 
u nagy zaj után, hogy Románia közvetlen Orosz-
országgal egyenlíti ki e kérdést. 

A nihilista mozgalom Oroszországban, mint a 
karchovi véres eset bizonyítja, nem hagy alább, 
sőt szentpétervári tudósítások mind sötétebb szín-
ben festik  az orosz belviszonyokat. Az erőszakos 
elfojtás  rendszere, — melyet a kormány jónak lát 
követni az alkotmányt követelő törekvések ellen 
mindinkább szaporítja a nihilisták sorait, akik vé-
res eszközökkel és fenyegetésekkel  ugyan, de még 
s nem cseicély diadalokat aratnak. Követelték Me-
iencsev, Trebov, Pohlen igazságügyminiszter, Ti-
z asev belügyminiszter eltávolítását, s alig két év 
mtolyása alatt e térfiak,  a nihilisták legveszedel-

mesepb üldözői, kénytelenek voltak elhagyni he^, 
lyeiket, s ki nem enged, mint Krapotkin. az élet 
vei lakol. A hatalmas cár ereje gyöuge e titkos 
mozgalommal szembey, s a válságos belküzdelem 
Oroszországban mindinkább fenyegető  jelleget ölt 

A szamarkandi orosz kormányzó jelenti, hogy 
az afgán  emir halálának hire érkezett hozzá a ha-
tárról. Lehetséges, hogy ez elkésett és kósza hír, 
mert már azt is jelentették, hogy az emir tul van 
minden veszélyen. 

Haromszékmegye közig, bizotts. 1H79 
március 4-én tartott gyűlése. 
A m e g y e i a l i s p á n rendes havi jelenté-

sében előadja, miszerint a jan. 15-én megkezdett 
sorozás febr:  p-én lett bevégezve. E megye terü-
letén lévő 13 sorozójárásból kiállítandó volt 522 
újonc és 149 póttartalékos; ezen számból kiállítta-
tott tényleg 427 újonc és 46 póttartalékos, tehát 
maradt hátralékban 95 újonc és 103 póttartalékos. 

Égési eset febr.  hóban volt 6. 
Az oroszországi pestis behurcolása ellen a ma-

gas kormány által kiadott óvintézkedések fogana-
tosítása iránt szükséges rendeletek ugy a városi 
tanácsokhoz, mint a járások szolgabiráihoz ki-
adattak. 

M i h á l y István kir. adófelügyelő  jelentése 
szerint a mult febr.  hóban e metrye területén lévő*2 
királyi adóhivatalhoz egyenes adóba bejött 45.751 
frt.  83 frt. 

A z á r v a s z é k i elnök jelentése szerint ár-
vaeset volt 3877, gondnokolt eset 89, ügyforga-
lom 1659 

E g l m a y e r Adolf  kir. mérnök az utak ál-
lapotáról referált.  A mult évről felmaradt  1029 ha-
lomnyi kavicskészletből február  hóban elterittetett 
141 halom. A mult nyáron árvíz által részben el-
rongált kökösi híd helyreállítása a minisztérium 
által 4020 frt  74 kr. erejéig engedélyeztetvén, ezen 
munka beosztása iránt 27-én a szabályszerű árlejtés 
kedvező eredménnyel megtartatott és a munka ki-
vitele 3880 frtért  vállalatilag biztosíttatott. 

A k i r . ü g y é s z és posta hivatal jelentése 
semmi megemlítésre méltót nem foglal  magában. 

Dr. A n t a l M i h á l y megyei főorvos  jelenti 
miszerint a mult két hónapban semmi nagyobb 
mérvű s magában véve uralkodó betegség nem 
volt, kivévén a veres himlőt és höghurutot, A ron-
csoló toroklob ez idő szerint nem uralkodik, mind-
az által az aggodalmat megszüntetni nem lehet, 
hogy újra meg újra visszafog  térni és több áldo-
zatot szed ismét s ezért igen helyesen jegyzé meg 
a főorvos  ur s mi sem győzzük azt ismét a köz-
ségek figyelmébe  ajánlani, hogy a közigazgatási 
közegek, a községi elöljárók valahára már lelkiis-
meretesebben hajtsák végre az egészségügyi tör-
vényeket. 

A pestis behurcoltatása megakadályozására 
kiadott rendszabályokat illetőleg különösen a tisz-
taságot ajánlja a községek figyelmébe  s általában 
az elöljárók felelősség  mellett lennének utasitan-
dók az egészségügyi viszonyok pontosabb felügye-
letére. A mi a tisztaságot illeti, ezen jelentés kap-
csán különösen panaszos hangok hallszottak Kézdi-
Vásárhely és Sepsi-Sztgyörgy várost illetőleg. Fel-
jegyezzük e körülményt, mely nem nagy dícsére-
téze szolgál egyik városnak sem. 

V a j n a S á n d o r kir. tanfelügyelő  jelentése 
csekély módosítással tudomásul vétetett. 

E jelentés szerint a különböző járvány beteg-
ségek miatt orvosi vélemény folytán  elrendelt is-
kola szünetelések lettek bejelentve Zágon, Baróth 
és Altorja részéről. 

S e e t h a l F e r e n c (most talán negyedik) 
interpellációja folytán  végre valahára megtudtud-
tuk a postaigazgatóság helyetese által adott vá-
laszból, hogy a s.-sztgyörgyi távírda és postahi-
vatal egyesítése f.  év. ápril 2-án megtörténik. 

Bejelentetett K u p f e r s t i c h  József  szesz-
gyárának ma reggel törté»t szétrobbanása. Ott a 
kazán, mely a tavalyi vizsgálat szerint teljesen 
használható állapotban volt, hihetőleg vigyázatlan-
ság következtében robbant szét s ennélfogva  a 
vizsgálat megindítása törvényszéki uton meg fog 
történni, addig is azonban intézkedett a közig, 
bizottság, miszerint minden további épités betiltav 
sék a vizsgálat megejtéséig. 

Tárgyalás alá vétetett a Kupferstich  József 
szeszgyárát illető felfolyamodás.  Erre nézve tudva-
levőleg az egészségügyi bizottság véleménye alap-
ján egy határozat már hozatott volt, mely szerint 
a szeszgyár eltávolítandó lett volna ; most a köz-
igazgatási bizottság megtűri tovább is a szeszgyárt 
a jelenlegi helyiségen, kikötvén Kupferstich  J-nek, 
hogy csátornát vezessen udvarán keresztül, a régi 
postautcán át a patakig. Az ezzel járó költségeket 
a város és Kupferstich  József  egyetemlegesen hor-
dozzák. 

Alapszabály-vázlata 
A „magyar kisbirtokosok  országos /öld  hitelegyes  ü-
Ide'-nek  és  az ezzel  szövetséges  , mezőgazdasági  elö 

legeggle(eku  nek 
(Vege.) 

Az alapítók által letett alapítványi kötvények 
visszaadása azon időpontban fog  kezdődni, a mi-

dőn az egyesület tartaléktökéjének saját értékei az 
az országos alapból adományozott 500,000 frtnyi 
összegen kivül 500,000 frtot,  vagyis összesen egy 
millió frtot  értek el és ezenfelül  az eredetileg jegy-
zet alaptőke 10" ,,-ának megfelelő  növekedés állott 
be. Ez esetben azon alapítók, kik alapított össze-
gük '/.„-ed részét kötvényileg biztosították, alapít-
ványi összegük egy tizedrészét illető kötelezettség 
terhe alól szabadittatnak fel,  azon alapítók pedig, 
kik alapitványaikat teljesen befizették,  befizetett 
összegük egy tized részét kapják vissza, s ezentúl 
minden további io"[ -nyi növekedés után ugyané 
zen mértékben mentetnek föl  kötelezettségük alól, 
illetve befizetett  alapítványi összegeit ugyanily 
mértékben szolgáltatnak nekik vissza. A részala-
pitványok visszafizetése  az éppemlitett egész ala-
pítványok visszafizetésével  egyidejűleg veszi kez-
detét és szintén 10 | ,-os részletekben történik. 

Az összes egész alapítványok egy tizedrésze 
(io°0-a) és a részalapitványok fele  (50 |0-a> állan-
dóan a tartalék-alapban marad. A közgyűlés azon-
ban jogosítva van, még ezen visszatartott része-
ket is az egyes alapitóknak kiadni, a mit az a 
tartalékalap növekedéséről leli. tövé v .lt. Az ily 
alapitóknak jogai s kötelességei az egyesület irá-
nyában megszűnnek. 

Az alapítványok csakis az egyesület hozzájá-
rulásával ruházhatók át másra. Az alapítók jogai 
és kötelességei az alapítványok átruházása esetén 
azok ui birtokosaira, elhalálozáskor azon örököse-
ikre származnak át, kiknek birtokába az alapít-
ványi kötvényekkel  terhelt ingatlan vagyon jutott, 
vagy kik a befizetett  összegek után járó kamatok 
élvezetére vannak jogosítva. 

Az alapítók az egyesületi működés vezetésére 
a közgyűlésen gyakorolnak befolyást.  Minden ala-
pító tag, tekintet nélkül az általa jegyzett (egész 
vagy rész-) alapítványi összeg nagyságára, ameny-
nyiben az alapítványa természetének megfelelő 
első részlet-befiizetést  teljesítette, saját személyére 
nézve egy szavazattal bir s e szavazati jogát ugy 
az egyesület alakuló közgyűlésén, mint annak 
egyéb (rendes és rendkívüli) közgyűlésein akár 
személyesen, akár pedig írásbeli megbízás után 
egy különben is szavazati joggal biró alapító tag 
által gyakorolhatja. 

A központi egyesület alapszabályai, ugy az 
alapítók jogaira és kötelességeire nézve, mint egyéb 
tekintetben, csak a közgyűlés által az alapító ta-
gok t7bbségének elhatározásával móddsithatók, 
mely elhatározás kötelező erővel bir valamennyi 
elapitó tagra nézve. 

Az alapító tagok a központi egyesület 
jelzálogkölcsöneire nézve els5bbségben része-
sülne. 

Az alapítványt tevő községeknek a központi 
egyesület hatósági engedély mellett hosszú idejű 
törlesztési és rövidebb lejáratú kölcsönöket ad. 
inség, elemi csapások által sújtott lakosaik felse 
gélésére, takarékmagtárok létesítésére, mezőgazda 
sági érdekeik előmozdítására, népiskolák épitésér 
vagy egyéb közcéljaikra; továbbá a központi egye 
sülét a mezőgazdasági előlegegyletek alakítása tee 
kintetében kiváló figyelmet  forditand  az ily köz 
ségekre és nekik saját helybeli egyletük vezeté 
sére alapszabályilag meghatározott befolyást  bizto 
sitand. 

Egy vagy több 1000 frtos  kamatmentes ala-
pítványt tett alapítók az egyesület „örökös alapi-
tói " s e kiváló joguk — még ha befizetett  alapít-
ványi összegük teljesen vissza is fizettetett  — ér-
vényben marad és örökletes mindaddig, mig ma-
ga az egyesület fennáll. 

Az alapszabályokban megállapított módon 
visszatérítendő alapítványi összegen kivül az ala 
pitók az egyesületi Vagyonhoz, üzlethez vagy üz-
letrészekhez soha és semmi szin alatt igényt nem 
támaszthatnak. 

VIDÉKI ÉLET. 
líercck, 1879. febrnár  28 

Tisztelt szerkesztő ur ! 
Bár nincs természetemben egy társváros jo-

gaiban fürkészni  s azt kutatni, hogy minő szabály 
rendelettel rendelkezik az állami vagyon egy ré-
szét képező piaci vásárvám haszonbérbe adása le-
lett, mindazáltal megenged nekem Kézdi Vásárhely 
város, ha egy oly tényt juttatok tudomására a kor 
nyéknek, mely szabályrendelet köpenye alatt sze-
repel ugyan, de útonállási tényt gyakorol a Kézd-
Vásárhelven keresztül utazók fölött.  1 

Ugyanis közelebbről divatozik Kézdi-Vásár 
helytt egy olyan bánásmód, mely szerint a piactól 
távol az országúton áthaladók megállíttatnak — s 
vám erőszakoltatik tőlök. 

Eset történt e hó 27-én, hogy több berecki 
szekeres Brassóba menvén l e n m a g g a l , egy egy vá-
mos által a Saska Antal háza előtt feltartóztattak 
s mindegyiktől 13-13 kr vám vétetett. — Ezeket 
követte egy más berecki szekér, mely Udvarhelyre 
cserépedényért utazott. Es ezzel mi történt ,J Azért 
mert hirtelen kijelentve, hogy hová megy, a fize-
tés megtagadásáért verést szenvedett ; nem hasz-
nált semmit azon ellenvetése, hogy az országúton 
meg se állott. 

Ez mellékes, ámbár a vidék roszalasával, se-
relmével s a város jogai bitorlásával foly  tobo 
nap óta; - történt ennél saját családomat közel 
érintő szomorúbb eset. Ugyanis nőm egy fiát  isko-



lába szállítandó, midőn szekerével a városhoz kö-
zeledett, előrohan egy haramiaforma  egyéniség s 
a fékszárat  megragadván, azért mert nőm utvámot 
fizetni  megtagadta, egy durva bottal hozzáütött s 
balkezének azon ujján, mely épen e percben 38 í 
évek előtt az oltárnál felgyürüztetett,  15 napi su- J 
lyos fájdalommal  kapcsolatos pecsétet nyomott, de ' 
olyant, mely ekkor is a szederjes gyémántot orvosi 
eszközökkel köszörülheti le. 1 

E tény a tanácsnál bejelentetett s tettes csak ; 
annyiban mentette magát, hogy nem tudta, ki van 
a szekéren. 

Azért én bátor vagyok az alispán urat is arra 
kérni fel,  hogy az ilyen garázdálkodások beszün-
tetése iránt Kézdi Vásárhely városához rendelkezni 
méltóztasson. Teszem ezt azért, mert ily útonállási 
merénylettel bekövetkezhetik egy szomorú körül-
mény s találkozik oly egyéniség, ki „vim vi repel-
lere licet" a bot helyett más élesebb eszközzel fi-
zeti ki az utvámot. 

Teszem azért, mert személyesen meggyőződ-
tem, miként a város ezt az eljárást nemcsak ro-
szalotta, hanem a bün jóvátételét eszközölni — 
minden áron megígérte. 

Végre teszem azért, — mert a szégyen, mely 
előidéztetett, már a felvidéken  szétszárnyalt. S ez 
a főok,  miért megbocsátani nem tudtam a bocsá-
natot kérőnek, — hanem a büntető biró kezébe 
adtam. 

Gábor Imre. 
polgármester. 

N.-Ajta, 1879 febr.  28-án. 
A haladás korában élve, előre törekedni min-

den jóravaló embernek szent kötelessége; azon 
anyagi helyzetet kieszközölni, melynek alapján a 
szellemieket megszerezhetjük különféle  eszközök 
és módok által nem különben elmellőzhetetlen fel-
adatunk. 

Ezen nemes feladatának  érzetétől ösztönözve 
rendeze a helybeli iparos ifjúság  f.  hó 22-én egy 
kosaras táncvigalmat az iskolába járó szegény ta 
nulók részére tankönyvek javára. 

Bár az idő kedvezőtlen vala ez alkalommal 
az összejövetelre még is a szent cél érdeke szép 
számulközönséget buzdított részvételre, kik fillérei-
ket letéve igen jó kedvvel és szép egyetértéssel töl-
ték mulatságok közt a táncvigalom éjszakáját vilá-
gos viradtig. 

Bevétel : Jegyek ára 32 frt.  Eelülfizettek:  T. 
Zárug Lukács 1 frt.,  mélt. Henter Károly 50 kr-, 
s. szolgabíró Kónya Miklós 50 kr., állomás főnök 
Strosz Ferenc 50 kr., N. N. 50 kr. Összesen 3 frt. 
32 frt.  Összes bevétel 35 frt.  Kiadás összesen 22 
frt.  62 kr. Tiszta jövedelem 22 frt.  38 kr. 

Fogadja a nemes célra törekvő ifjúság  ezen 
nagyra becsülendő segélyezéseért általam a sze-
gény tanuló növendékek hálás kö»zönetét és azon 
jó kivánatomat, hogy segitse isten több ily nemes 
célú dolgok kivihetésére. 

Hoda Samu, 
községi vezértanitó 

S z í n é s z e t . 
Mult szombaton, a mint előre is jeleztük volt 

már, a Nyéki szintársulata által szinre került a„To-
lonc." Minthogy ez előadást sok tekintetben a ké-
születlenség jellemzé, mely ugy az egyes szerep-
lőknél, mint általában a szinpad berendezésénél 
egyaránt mutatkozott, behatóbb birálat alá nem 
eshetik. S minthogy a körülményekből folyó  s a 
szereplőkön kivül eső okok ennyire zavarták az 
előadás összhangját, nem érezzük magunkat hivatva 
szintársálatunk tagjait ez első felléptök  után meg 
birálni. Sgha ez előadásról megemlítjük. miszerint 
annak némi hatását a S z a k á*l 1 játéka okozta, ki 
Mravcsák szerepét oly kitűnő, bár némi egyéni sa 
játságtól nem ment alakítással játszta ; s ha hozzá 
tesszük még, hogy Bérciné ( I.iszka) bensőséggel 
adott szerepében, tiszta, érzésteljes hangon énekelt 
népdalaival gyakran ragadta a közönséget tapsok-
ra; akkor az előadásról eleget mondottunk. 

Vasárnap, f.  hó 2-án szinre került a Csep-
reglii Ferenc népszínműve, a „Sárga csikó."Mint 
a társulat legkitűnőbb tagját, itt is Szakáll Antalt 
(Csorba) kell először kiemelnünk. A drámai erő, 
mely Szakáll játékát kiválóan jellemzi, e szere-
pében hatalmas volt. Átgondolt játéka, szerepkö-
rének tanulmányozása, routinirt és müveit s/inészre 
vallanak. Ki kell mondanunk, hogy Szakáll nem 
egy vidéki, hanem nagyobb színtársulatnak és di-
szére válnék. Játékának fénypontját  utolsó jelenete 
képezte, hol a közönség tetszése lelkesült tapsok-
ban tört ki. Lapunk szük tere nem engedi meg, 
hogy ezen darab tartalmáról hosszasabban írjunk 
e helyen, annyit azonban megjegyezhetünk, ^hogy 
a „sárga csikó" belbecse nem nagy s Csorba ala-
kításán fordul  meg a darab szerencséje. Szakáll ki-
tűnő volt szerepében s következőleg a darab is 
szépen sikerült. B é r c z i né (Erzsike) bensőségé-
vel itt is találkoztunk, dalai itt is jól hatottak a 
küzönségre, kár, hogy helyen-helyen túlságosan 
siet szerepével, a mi természetesen a hangsúlyo-
zás hátrányára történik. Szabóné (Ágnes) Nyéki 
(Icig) Bérci (Laci) mindnyájan befolytak  arra, hogy 
a közönség élvezetesen tölté az estét. 

Kedden az „Ellenállhatatlan" került szinre, 
melyről jövő számunkban fogunk  megemlékezni. 

Közönség minden előadás alkalmával szép 
zámmal volt. 

Közérdekű kérés a megye alispánjához J 
Tekintetes alispán ur 1 ^ 

A megye különböző vidékein számtalan her- j., 
íyófészket  láttam a gyümölcsfákon.  Ha azokat ide 
ében meg nem semmisítjük, gyümölcstermésünk 
lem lesz. 

Legyen szíves t. alispán ur a községek elől- , 
iáróságait szigorú felelősség  terhe alatt kötelezni \ 
arra, hogy március hóban múlhatatlanul minden -J 
hernyófészket  (összegörbedt leveleket) a gyümölcs- ' 
fákról  leszedessenek. 

Ez ilyen rendelet lehető elhanyagoltatásának  c l 

kikerülése tekintetéből jónak látom még- azt, hogy P 
a t. alispán ur olyan lapokban, melyek a közsé- Íj 
gekben olvastatnak, hívja fel  az ügy iránt érdek- n 
lődöket arra, hogy ha az illető községben a ner-
nyófészkek  március végéig le nem szedetnének, — . 
rögtön jelentsék be azt a t. alispán úrhoz. 1 1 

Szives kérését tisztelettel megújítja k 
Zágonban, 1879. március i-én. 

Demeter cámuel. c 

n 

F e l h í v á s 1-
Háromszékmegye lótenyész bizottmánya t cz. F 

tagjaihoz. 
Földmivelés, ipar és kereskedelemügyi magy. 

királyi miniszter ur ő nagyméltóságának mult évi ° 
24,660. szám alatt beadott rendelete következtében I! 
értesítem t. uraságtokat, hogy a megye területén i 
és a szomszéd törvényhatóságok területén elhelye-
lyeZendő ménlovak szétosztása a Tanfi  miniszteri S 

titkár mint miniszteri biztos ur jelenlétében Sepsi- " 
Szentgyörgyön folyó  hó 9-én délelőtt 9 órakor a 
szokott helyiségben fog  eszközöltetni. 

Hivatalos tisztelettel felkérem  ennélfogva  t. 
uraságtokat, hogy a fennebbi  napon megjelenni és 
a hatásköröm területén szervezett fedeztetési  állo-
mások érdekeit képviselni szíveskedjenek. 

Sepsi-Szentiványban, 1879. március j-án. 1 
Mailt Seelhal Ferenc, 1 

Háromszékmegye lót. biz. ] 
elnöke. J 

i 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Küldöttség a belügyminiszterhez. Min1 1 

Kisküküllő megyéből az „Ellenőrt" értesitik, Er-
zsébetváros számos tagból álló küldöttséget szán- ! 
dékozik a belügyminiszter úrhoz meneszteni, azon 
megye székhelyének D. Sz Mártonból Erzsébetvá- ! 
rosra való áttételének kieszközlése végett; ugyanis 1 

az 1876-ik évi 33. törv. 1. cikkének 9. pontja Kis- ) 
Küküllőmegye székhelyéül Erzsébetvárost rendeli, -
dé a törvénynek csakis e'zen egyedüli pontji telje-
sedésbe nem vétetett, tehát a küldöttség feljöve-
telének célja lenne a belügyminiszter úrtól a tör-
vény végrehajtását szorgalmazni. Értesiteenk to-
vábbá arról is, hogy ezen törvényen nyugvó kívá-
nalom támogatása végett gr- Bethlen Gábor főis-
pánt is fölkérték,  és miután ez készségét a feljö-
vetelre kijelentette, a megye székhelyének áthelye-
zése biztosítottnak látszik. 

— Szerencsétlenség, Kupferstich  Józ ef  sepsi-
szentgyörgyi lakos szeszgyárában, a mint utólago-
san konstatálva lett, — a gépész vigyázatlansága 
folytán  nagy robbanás történt tegnap reggel. A 
főző  üst csapját ugyanis tévedésből nem nyitotta 
meg s igy a gőz nem szabadulhatván meg, — azt 
roppant feszerejénél  fogva  szétrobbantotta. A rob 
bánás oly erővel történt, hogy a különben elég 
kemény épület egyik falát  pár ölnyire röpítette ki. 
Az épület teteje részben összeomlott, vastag geren-
dái, oszlopai kettétörtek. A gépész súlyosan meg-
sérült s a forró  gőz több helyen összeégette ; egyik 
munkásnak lábát két helyen zúzták össze az alá-
omló gerendák s a szerencsétlen e miatt mult éjjel 
meg is halt. — Valóban, ha meggondoljuk, hogy 
e szeszgyár egy leányiskola, közvetlen szomszédsá-
gában van, áldanunk kell a különös gondviselést 
hogy ezúttal nem történt nagyobb szerencsétlenség. 

— Értesítés megnyugtatásul a t, szülőknek. 
A „Székely Mikó tanodában ma és tegnap néhány 
tanuló meghimlőzött — (veres himlő a legszelídebb 
alakban, tehát nem tagályos és nem veszélyes). — 
Ha azonban holnap, holnapután még t ö b b eset for-
dul elő, a tanulók 10—14 napra hizabocsáttatnak. 
A beteg tanulók külön szobában vannak s mellet-
tök állandóan egy ápoló asszony. — S-Sztgyörgy, 
1879. március 5. t Az igazgatóság. 

— A nasry méltósága földmivelés,  ipar és keres-
kedelmi minisztérium a székely háziipar-egyletnek 
a székesfehérvári  országos ipar , term íny- és állat-
kiállításon való résztvehetés költségeinek fedezé-
sére 200 frtot  utalványozott főispán  ur ő méltósá-
gához. E hazai ipar emelése iránt tanúsított áldo-
zatkészsége a magas kormánynak nem szorul di-
cséretre, azonban legnagyobb köszönet érette. 

— XIII. közlemény a Boszniában elesett har-
cosok családjai részére begyült kegyadományok-
ról. A „Háromszék" című lap szerkesztősége által 
beküldetett a baróthi „egészséges társaság" tagjai 
részéről 8 frt.  Sepsi-Szentgyörgy, 1879 március 3. 

Potsa József,  főispán. 

— Szinliázljitékrend. 'Csütörtökön, március 
6 án adatik, itt először: „Kicsapott diákok". Köz-
kedvesség it vígjáték 4 felvonásban.  Irta Benedix. 
— Pénteken nem lesz előadás. — Szombaton 8-án 

,Judith asszony". Eredeti népszinmü dalokkal 3 
^elvonásban. Irta K. Papp Miklós. — Vasárnap 
nárcius 9-én „Vereshnju". Eredeti népszínmű 4 sza-
kaszban dalokkal és tánccal. Irta Lukácsy Sándor, 
senéjét Erkel Elek. 

— Jánovics Rudolf,  Apor Albert és ifj.  (Ka-
tona Sámuet bankjegyhamisítókat a kir. járásbíró-
ság vizsgáló birója a mult héten egyenkint csend-
őri fedezettel  a maros-vásárhelyi kir. törvényszék-
hez kisértette. 

— A hosszufalusi  állatni f.  néyi*köl* növen-
dékeinek „önképzőköre" által, könyvtára gyara-
pítására február  hó 8 dikán rendezett „dal esté-
lyen" a bevétel 119 frt.  23 kr. volt. Ebből leszá-
mítva a kiadásokat, tiszta jövedelem maradt a ne-
vezett cél gyarapítására 86 frt.  27 kr. Fogadja a 
tisztelt község szives pártfogásáért,  az „önképző-
kör" hálás köszönetét. 

— Szétugrasztott násznép. Oroszországban 
egyre kedélyesebbekké kezdenek válni a viszo-
nyok. Így a „Kijevijanin" lap legutóbbi száma a 
következő történetet közli : A kievi kerületben, 
Koritnica falaban  e napokcan lakodalmát ünne-
pelte 1 paraszt. A vendégek nyugodtan ültek az asz-
tal körül és vacsoráltak, midőn a házba egyszerre 
belép egy rendőr és az összegyűlt vendégeket szét-
osztásra szólítja fel,  „mert a törvény értelmében 
minden csoportosulás tiltatik." A parasztok rá se 
hederítettek a rendőr szavára és tovább mulattak. 
Ekkor a felbőszült  rendőr kirántotta kardját és 
szétüzte az egész lakodalmas népet. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL/) 

Mottó : (Virtulis expers verbii jactans glo iaiu 
Ignot.> fallit,  notia est derisui,' 

Ph a e d. 

A „Nemere" folyó  évi 13-ik számában Antal 
Imre ideiglenes községi tanító ur nevében egy — 
alaptalan váddal, hamis ráfogásokkal  telt, a t. ol-
vasó közönséget célzatosan félrevezetni  akaró cikk 
jelent meg. E cikket sugalta a ki nem elégített 
nemtelen önzés, az aljas boszu, a pálinka mámorá-
tól ritkán tiszta, bódult fő.  Ne csodálkozz tehát 
Kedves olvasó, ha a mámor oly sok badar dolgot 
beszélt. 

A tanitó ur nevében megjelent, más által irt 
cikkben (ilyen tőle nem telik) azt állítja n többek 
közt: „Iskolaszéki jegyző ur által nyugtáztatott 
összesen 63 frt  33 kr, — a nélkül, hogy egyetlen 
krajcárt kapott volna kezéhez". Tiszta fővel  volt e 
a tanitó ur, midőn e szavakat az idézett cikk író-
jának mondotta ? Lehetetlen ! A mult év december 
havában miféle  pénzből fedezte  szükségeit ? Nem 
ön vett-e kézh.z december 22-ikén 13 frt  40 krt ? 
Nem ön vette ki az iskolai pénztárból tanitó tár-
sával december 24 ikén 21 frtot?  Talán elfeledte? 
Csak ilyen rövid emlékező tehetsége van ? IIa el-
feledte  talán e nyugták eszébe juttatják : 

I.) N V U G T A (saját kezű) 
13 frt  40 kr, azaz tizenhárom forint  és 40 kr-

ról o. é., mely összeget tanítói fizetésem  az 1878 9. 
év szeptember havára iskolaszéki elnök t. Simon 
György úrtól átvettem, nyugtatom 

Bodok, 1878. december 22. 
A n t a l I m r e, s. k. 

kózs. tanitó. 
II.) N Y Ü G T A 

41 frt,  azaz neg^jteaegy forintról,  — melyet 
egyenlő arányban megosztva,"' hogy iskolaszéki 
pénztárnok tekinteres Vass István úrtól kezünkhöz 
vettük, nyugtatványozzuk. 

Bodok, 1878. december 24. 
F a r k a s K á r o l y , k 

A n t a l I m r e , s. k. 
községi tanítók. 

Nem önök vettek-e ki az iskolai pénztárból 
az 1778 évi zárvizsgára hozatott jutalomkönyvekre 
7 frtot  ? Nem ön vette ki ugyanekkor az iskolalá-
togató és vizsgáló biztos ellátási költsége fedezé-
sére 3 frtot  ? Tanitótársával együtt kivettek 64 frt 
40 krt és mégis azt állítja, hogy egyetlen krajcárt 
sem kapott kézhez. Vájjon mi ez: pénzt kivenni és 
eltagadni ? — mi egyéb, mint h a z u g s á g , rága-
lom ? Nem szégyenli magát ? Egy tanitó eltagadja 
a kivett pénzt. Megérdemli ez a „ t a n i t ó i" szép 
nevet ? 

„Most is szánalomból marasztottuk meg a ne-
gyedik évre." Bizony szánalomból, semmi egyébért! 
Most is e mellett maradok. Midőn 1878 ban mijus 
30 án tartott iskolaszéki gyűlésen a jelenlevők két 
harmada önnek tanítási és erkölcsi magaviselete 
felett  kimondotta roszaló véleményét, elégedetlen-
ségét: felállt  egy tiszteletben megőszült férfiú  (ne 
vét elhallgatom) és kérte az iskolaszéki gyűlést, 
hogy ama roszalc Ítéletet ne vétesse jegyzőkönyvre, 
hanem hirdessünk pályázatot. És ez Ítélet nem vé-
tetett jegyzőkönyvre.  Vájjon nem szánalom-e. 

Midőn a kir. tanfelügyelőség  által ön ellen 
megindittatott a fegyelmi  kereset : nem sírva kö-
nyörgött-e ama tisztes férfiú  házában elnézésért ? 
Az elnéző ígéret megadására vájjon nem a szána-
lom indította e az ott voltakat ? 

*. Ezen rovat alatt megjelent küzlem 'nyékért felelőséget 
nem vállal ' a $ 2 e r k. 



Midőn a fegyelmi  kereset tárgyalása végett 
az iskolaszék a tek. szolgabírói hivatalnál megje 
lent: — akkor is az ön családja iránti tekintetből 
szüntettük meg azt, miután lemondását megtette. 
Nem szánalom-e ez is ? 

Egy olyan tanitót továbbra is megtűrni, ki 
zárvizsgára hetekkel előbb kiosztja minden egyes 
gyermeknek minden tantárgyból a feleletet;  ki a 
tizedes törteket tanitja, mielőtt a gyermeknek a 
közönségts törtekről fogalma  lenne, s ki ez okta-
lan tettét avval a nagy hazugsággal mentette : „a 
tanitói értekezlet határozta igy" ; ki az iskolaszék 
beleegyezése, hire és tudta nélkül, hamisan, az is-
kolaszék nevében saját állandósítását kérte ; egy 
olyan tanitót, kinek keze alól kikerült növendékek 
ha felsőbb  iskolába mennek, ismételniük kell: egy 
ilyen tanitót vájjon nem szánalomból marasztot-
tunk-e meg, midőn okunk és módunk volt meg-
szabadulni ? 

Jobb lett volna saját háza előtt sepergetni; 
hisz annyi ott az erkölcsi szemét, hogy egész éle-
tében sem tisztithatja meg. — Jobb volna azt az 
időt, mit a korcsmákban a litres üvegek üritgeté-
sével tölt el, mig verekedik, kártyázik: ezek he-
lyett hivatalának roppant hézagait töltögetné, — 
előkészülne. 

íme tisztelt közönség, ilyen az egj'ik tanitó 
Bodokon, ilyen tanítótól nem is lehet várni egye-
bet, csak rágalmat. És itt még sokat mondhatnék 
el lécfalvi,  kisborosnyói és oit.szemi viselt dolgai-
ról, bodoki tetteiről, de mert ismeri önt a vidék, 
elhallgatom. 

A mit pedig az én megválasztatpsomra irat : 
azt aljas rágalomnak nyilvánítom. Az ön gyalázása 
rám nézve diaséret. Még csak azt jegyzem meg, 
hogy az iskolaszék a pénzt soha semmi roszra nem 
fordította,  csak akkor, midőn önnek meg nem ér-
demlett fizetését  kiadta. Ön azért haragszik az is-
kolaszékre, hogy önt meg nem állandósította, hogy 
a kérdésben forgó  pénzt önnek nem ajándékozta, 
hogy a tanév végével Bodokról el kell távoznia. 
Bármit Írasson a lapokba, feleletre  nem méltatom. 

Bodokon, 1879. március 2-án. 

Ynss Lajos.*) 

L 0 T T 0 II U Z 4*8. 
HIRDETÉS. 

Koyásznán Vaj na Laszlóné-
nál egy kettős istálló szinaljjal és 
k e tí ő s ks el l ó r 11 á z eladó 

Temesvárit márkius i-énkihuzattak a ki 

vetkező számok : 

70, 80, 39, 75, 22, 

Mffi  © a i ^ Á S . 
A 

hároinszéki takarékpénztár 
részvényesei 

1S79 március 28-án d e . 10 órakor 

a takarékpénztár helyiségében 
tartandó 

111-ik évi rendes 

tisztelettel meghivatnak. 
T Á R G Y S O R O Z A T : 

1. Az igazgatóság évi jelentése a le-
folyt  üzleti évről. 

2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A felmentvény  megadása. 
4. Az igazgatóság ujjá alakítása. 
5 Egy felügyelő  bizottsági tag vá-

lasztása. 
6. Az igazgatóság indítványai. 

•) Kuiöhűk e választ a megtámadott testület igazolása vé-
gett; — kénytelenek vagyunk azonban kijelenteni, hogy valamint 
Antal Imi-e ur múltkori személyeskedéseit nem tartottuk illenek: 
tijjy a jelen cikk szenvedé'yes hangját sem helyeselhetjük. 

S z e rk. 

Hirdetmény. 
Földvári Katalin miklósvári bir-

toka szabad ké/.ből eladó, vagy 
több évre haszonbérbe kiadó: szép 
szántó és kaszáló complexum. 

Értekezhetni márcz- S-án tul 
Maurer Viktornál lirassólnu, Clo-
sius liáz. 

A v e t e i n ó n y e z ő k figyelmébe!!! 

A kerimivelők szi es figyelmébe  vvn sze 
encsím ajánlani kitűnő 

kis, ültetésre való 
v e r e s h a g y m á i m a t , 

melyekből gazdag raktáram van s olcsó áron 
bocsátom t. vevőim használatára. 

A bekü'dött pénzösszeg erejéig postán fo-
gom e'szálliitatni pontosan t megrendelőimnek 

Felfer  Zsigmond 
termény üdete Nagy-Szebenben 

6—6 (Irodája : KI. Ring, 2. sz. a.) 

Erték-  és  váltó-árfolyam  a bécsi  cs. kir  nyilvános 
tőzsdén  február  29. 

Magyar aranyjáradék 84.40 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
„ » „ II- 118.25 
n keleti vasút II. kibocs. államkötv. 86.— 

„ „ 1876. évi államkötv. 66.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 162.40 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 81.75 

Temesvári „ „ . . 71.— 
F.rdélyi „ „ . . 77-25 
Szőlődézmaváltsági „ . . 76.— 
Osztrák egys.-államadösság papírban . . 86.— 

„ „ ezüstben . . 63.10 
n aranyjáradék 64.95 

;S6o. államsorsjegy 75-70 
Osztrák nemzetibankrészvény 115.75 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 733.70 
Magyar hitelbank ^ 226.— 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany 5.50 
Napoleond'or 9.28 
Német birodalmi márka 17.60 
London 111.50 

Haszonbérlet, 
Sepsi-Nagybacon községben s annak határán fekvő  Lányi-féle  bírtok, mely igen jól beren-

dezett gazdasági épületek s kényelmes több osztályzatú kemény anyagból épült udvarház, lucernás, 
gyümölcsös és veteményes kertek, 

150 kutast ralis hold jó minőségű szántó és kaszáló, 
mintegy 

400—500 darab juh 
vagy más apró marhára a közhatáron arányosított legelés, faizás  és más a birtok után járó közja-
vadalmakbóli illetményekből áll, folyő  1879-ik évi április 24 ik napjától 3—9 évig haszonbérbe, eset-
leg örök áron is adandó. 

A birtok Baróth vásároz helyhez és Ágostonfalva  vasútállomáshoz közel fekszik. 
E tárgyban értekezhetni tulajdonos sepsi-szentgyörgyi nyugalmazott kir. adötárnok 

Tnrőczy Andrásnál 

P I A C I Á B A K 

| FINOM BÚTOROK! 
| Bécsi , pest i és brassói készítmény, 

! í S I t ö t g a r n i t ú r á k 
a legujabb divat szerint készítve, a legjutányosabban vásárolhatók alulirtnál. 

PAPP PERSNCZ, 
bútorgyártó Brassóban. 

Itaktárn klastroimitcn 2 szám. 

EgVFzer.-minil értesiteni kivánonr. Háromszék m"gye t. közönségét, miszerint a bu> 
torvúsárlók kényelmére való tekintetből 

Sepsi-Szontgyörgyön fiókraktárt 
állítottam fel 

P O L L Á K MÓR könyvkereskedésében 
a ref.  kollégiumi épületben, hol n bútorok ugyanazon árban kaphatók, mint nálam 

KgVFzerrmirn! értesíteni kivánotr. riáronnzékm gye t. közönségét, miszerint a bu-
torví'nárlók kényelmére való tekintetből 

Sepsi-Szoiitgyörgyoii fiókraktárt 
állítottam fel 

P O L L Á K MÓR könyvkereskedésében 
a ref.  kollégiumi épületben, hol a bútorok ugyanazon árban kapliatók, mint nálam 

. . l ^ ^ ^ ^ ^ M E j ^ i ^ H B H StíL.--
Nyomaiott Tollak Mórnál Sepsi-Szentgyörgyön 

Felelős szerkesztő: Malik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór 
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