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Szerkesztőségi i 'oda: 

Fipiae, Caulak-féle  ház, 

hová i lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kindö liiralal 
Polliik Múr könyvnyomdája 

hová a hirdetések é j 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézenduk. 

Megjelenik ezen lap heten 
kint kétszer: 

csütörtökön és vas&rai.p 

Előfizetési  feltételek: 
ielyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — k». 
Kél évre . . . 3 frt  - kr. 
Negyedévre . . I frt  5* kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyi l t tér s o r a 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat! lap. 

A hárarttszéki „Házíipar-egylet18 és a „sepst-szentgyőrgyi cmkétiytes tűzaítá-egyíet" hfoafcaías  közlönye. 

Az árviz 
A legutóbbi hirek szomorú dolgokat be-

szélnek A mitől féltünk,  a mire csak rágondolni 
is remegve mertünk, ténynyé vált. A kiöntött 
Tisza elborította S z e g e d várost egészen. — 
A katasztrófa  beállt. Pedig az emberi kéz mun-
kája szorgalomban, kitartásban nem ismert ha-
tárt. Éjjel-nappal folyt  a munka, ezernyi em-
ber dolgozott emberfeletti  erőlködéssel ; városi 
polgárok, katonák, színészek, idegenek, nök és 
férfiak  izzadtak az erős munkában, hogy Sze-
ged várost is vele egy több száz mértlóldnyi 
területet megmentsenek az elpusztulástól. Mind 
hiába. Most már veszve van minden. 

A vászt hirdető mozsarak durrogása meg-
szűnt : minek oda már a vészt hirdetni, mikor 
betört az pincékbe, felju'ott  a szobákba, beöm-
lött az ablakokon keresztül s átszivárgott a i e-
mény falakon  is. Szegeden már ioo háznál több 
össz omlott A kétségbeesett lakosok holmiju-
kat akarták megmenteni s a kiknek drágább 
volt a vagyonuk, mint az élet, lakoltak a^leg-
drágabbal: életükkel. Eddig is sok emberélet 
esett á'dozatul. 

A vészharangok már nem zugnak többé, 
panaszos kongásuk úgyis csak hiu morgás volt, 
mely a néma éjben süketen hangzott el : nem 
halolt fel  a gondviselés trónjához, hanem eljött 
a helyett a pusztulás szelleme, hogy 70 ezer 
magyar házát és tűzhelyét a habok alá temesse.' 

A részletek még hiányoznak. Alább adjuk 
a vészról szóló tudósításokat, --- melyek míg 
egyfelől  kétségbe ejtik az embert, — másrészt 
már hirdetik a bekövetkezett végveszélyt Any-
nyi cok csapás, annyi megpróbáltatás után isten 
csodája, hogy még áll hazánk! Mit vétett e 1 

szegény magyar föld  a gondviselésnek, hogy a 
nyomor, ínség és pusztulás sötét angyalát min-
den évben lekücli hozzá? A sötét angyal ott 
lebeg fekete  szárnyaival már évek óta felettünk 
s a merre elsuhan, útját kiasszon szántóföldek, 
e'sárgult ré'ek, beiszapolt mezők és romba-
döntött városok jelzik. A halottik sápadt arc-l 
cal buknak fel  a viz színére s kik eddig kedv-» 
telésböl horgonyoztak a vízen, ma halottakra"' 
halásznak. Irtóztató! Az ember érző lelkét a 
kecerti vád panasza fogja  el a gondviselés el-
len, a szív megsajog fájdalmában.  . . . Itt az 
emberbaráti együttérrés kevés; együtt sírunk 
és együtt jajveszékelünk a megnyomorgatott^ 
vizáztatta fold  szerencsétlen gyermekeivei. 

A történelem múzsája ismét fekete  lapra 
ír s ezek a fekete  lapok, melyeknek minden 
egyes betűjét elpusztult remények, összetört 
boldogság, szenvedés és nyomor képezik, még 
folyvást  szaporodnak. Nemzeti történelmünk 
múzsája régóta jegyezget már ezekre a fekete 
lapokra, s ki tudja, mikor teszi le kezéből az 
irónt, mikor int a végzet hallgatást a pusztu'ás 
angyalának ? Ki tudja, mi van még hátra s ki 
tudja, mennyi van m i g hátra ? 

Ebben a végzetes órában, midőn mindeu 
sziv elszorul az óriássá nőtt veszedelem láttára, 
— egy szomorú tapasztalatot mégis fol  kell je-
gyeznünk, Volt ugyan már egyszer szó róla, de 
ujabban megint csak ki kell mondanunk, hogy 
a magyar embert a végveszély utolsó pillana-
tában sem hagyja el átkos természete, a vá-
daskodás Mikor minden hazafinak  egy szívvel, 
lélekkel arra kellene törekednie, hogy közös 
erővel enyhítsék a nyomort: akkor előáll az 
ellenzék s ebből is elég lelketlen, — hogy ne 
mondjuk gyáva politikai tőkét faragni  a maga 
számára. Pártlapjaik nem átallják fennhangon 
hirdetni, hogy mindennek a kormány az oka. 
Tehát mág egy elemi csapásért is a kormányt 
teszik felelőssé.  Ezen kívül azok a jóravaló de-

rék pártlapok izgató kiáltványokat írnak az ugy 
is kétségbeesett szerencsétlen lakossághoz, kö 
zölnek álhireket elkeseredésről a kormány el-
len, adatnak fel  maguknak táviratokat hajme-
resztő ellenszegülésekról, a kormánybiztos olyan 
nyilatkozatairól, mely ha igaz volna, nem érde-
melné meg azon ember, hogy embernek ne-
veztessék stb. És teszik mindezeket a hazafiság 
köpenye alatt. 

Most nem alkalmas az idő arra, hogy ezen 
borzasztó taktikával többet foglalkozzunk!  Eljön 
az idő, a mikor meg fogja  látni az ország eze-
ket a „jó hazafiakat*  színről sz:nrc. Addig is 
ford  tsuk még egyszer tekintetünket a szeren-
csétlen árvízi képre, azokra a hajlék, ruha és 
eleiem nélkül szenvedő szerencsétlen emberek-
re. A kinek szive van, megdöbben e látványra 
A kiket a gondviselés megkímélt ilyen csapá-
soktól, boldogságukban ne feledkezzenek  meg 
a nyomor gyermekeiről sem Egyesek, társu-
latok szövetkezzenek a segélygyüjtésre ! 

Minden pillanat drága s minden odadobott 
forint  egy-egy emberéletet menthet meg az 
éhenhalástól 

Segítsünk a nyomorultakon ! 

* A keretkertelmi miniszter ur a „Függ. Hir 
lap" szerint e'.'y Erdély nemzetgazdasági viszonyait 
tárgyaló enquéte-t hivott össze e hó végére Buda-

f  pestre. Az enquétenek ő maga lesz elnöke, tagjai 
pedig : Tisza I.ajos, Elekes György, Lészai I.ajos, 
Berecky Sándor, Bacon József,  Tibád Antal kép-
viselők, Banffy  Dezső báró főispán,  Szabó József 
az erdélyi jazdasági egylet alelnöke és gr. Svei-
nitz Gyula, előkelő szász földbirtokos. 

* A csíidtőrvénjjavaslat felett  jelenleg az iiaz-
1 ságügyminiszteriumban tárgyalások folynak,  melyek 

alkalmával ki lett mondva, hogy a kereskedők 
csődjei kényszer egyesség által befejezhetők,  ha a 
hitelezők szám és követelések szerint számított 
többsége az egyességet elfogadja  ; ily esetben az 
összes hitelezők követeléseik fejében  csak az e .yes-
ségileg kikötött hányadót kapják, s követeléseik 
többi részét elvesztik. A pesti kereskedelmi csar-

jj nok küldöttsége e tárgyban vasarnap az igazság-
ügyminiszternél tisztelegvén, neki emlékiratot nyuj-

f  tott át, melyben kéri, hogy a kényszeregyességnek 
csak akkor legyen helye, ha a követeléseknek 
egy, előre a törvényben meghatározandó hányada 
— több oldalról 40"/,, inditványoztatik — kifizet-
tetik. 

A képviselfiliáz  átesett a közlekedési költsig-
r vetés tárgyalásán, és óriási léptekkel haladott a 
» földmivelés,  ipar és kereskedelmi minisztérium 

költségvetésének cimei és rovatai között. Az utób-
bi költségvetésnek még csak általános vitája sem 
volt; és kicsibe mult, hogy néhány függőben  ha-
gyott tétel kivételével tárgyalása egészen is be 
nem fejeztetett. 

A közlekedési költségvetés folyamán  ismét 
volt egy skandalum, melyben Csatár Zsi mond ur, 
a soroksári zsilip kulcsa, meg az • Inök csengetyüje 
játszották a ház hivatalos lármázói mellett a fősze-
repet. De jobban szeretünk erről nem is be-
szélni. 

Fontos volt aztán Péchy Tamás miniszter ur-
nák a tárgyalás közben Rohoncy Gedeon minapi 
interpellációjára adott válasza, melyben a ház 
helyeslése és elismerése kftzt  adta részletes képét 
azon t-rélyes és nagy részben sikeres intézkedések-
nek, melyeket az árvízveszély kezdete óta a Tisza 
egész vonalán tett. 

A francia  kormány nagy erőfeszítéssel  küzd a 
radikális iramlat ellen s a májút xó-ki minisztéri-
um vád alá helyezésének kérdése, mely holnap-
után kerül tárgy ilás alá a képviselőházban, végze-
tessé válhatik Franciaország belső megszilárdulá-
sára nézve. Az equéte bizottságban a kormány < 
tagjai öt ','órán át küzdöttek a vád alá helyezés el- ] 
len a bizottság azonban, mint táviratok jelentették, 
mégis kimondta a per megindítását. Brisson elö- 1 
adó jeientése 120 lapra terjed, részletesen elsorolja 2 
a május 1 J-ki miniszterek bűneit, s végül hazaáru-
lás cimén a büntető törvénykönyv  legsúlyosabb 1 

- büntetéseivel véli őket sujtandóknak. Párisi tudó-
sítások szerint a ház többsége nem osztozik a bi-

. zottság véleményében hiszik, hogy a kormány 
indítványa a vád elejtése iránt el fog  fogadtatni. 
E mellett szólal fel  az összes mérsékelt sajtó s 

1 még az agg Littré, ;t nagy tekintélyű tudós és 
. szenátor is sikra száll és kijelenti, hogy most, mi-
. dőn a nemzet már ítélt a reakciónárius kormány 

lelett, egy óvvel annak jbukása után az üldözés 
• nagy politikai hiba volna, melyet csak a bosszú-

vágy sugalhat. - E kérdésben előreláthatólag- a 
1 jobboldal is a kormánynyal fog  szavazni. 
1 Londonban még mindig a zulu háború foglal-
. ja el a politikai körök figyelmét,  annál inkább, 
. mert az afgán  háöoru, mint táviratok jelentik, 

már csakugyan végéhez közeledik s a békealku-
dozások megindultak,*mig Dél-Afrikában  a hely-
zet meg mindig válságos. A legújabb tudositások 

• szerint Pearson ezredes Ekoweban viszaverte ugyan 
az ellenséget, de élelmi készlete fogytán  van, úgy 

, h igy a segítség- sürgősen szükséges. Cetivajó ki-
. rály hirszerint haza bocsátotta serege egy részét 

aratásra, s elhatározta, hogy nem lép át országa 
határán. Ebből, valamint a gyarmati kormány sa-
ját j ilent őseiből is az angol ellenzék azt következ-
teti, hogy sir Bartle Frére erőszakosan idézte föl 
a végzetes harcot. A háború folyt  ttása ellen Lon-
donban növekszik az ellenzék s mindenekelőtt 
Bartle Frére és Chelmsfore  tbk. elmozdítását kö-
vetetik. A kormány azonban egyelőre nem látszik 
hajlandónak e kívánság teljesítésére. 

A béke Anglia és Afganisztán  közt, mint a 
,-Morning Alvertiser"-nek Dadunból március 5 ről 
távirják, állítólag már megköttetett, még pedig-
kedvező feltételek  mellett. Más oldalról e hir még 
nem nyer megerősitést. 

Jakub khán, hir szerint, nagy durbart (gyü-
lést) hivott össze Heratba, hogy magát fejdelem-
nek proklamáltassa. 

Az afgán  követség, melyet még Sir Ali kül-
dött volt Taskendbe, már útban van hazafelé.  Ka-
ufmann  tábornok az orosz kormány nevében kije-
lentette, hogy az emir halála folytán  a követség 
mandatuma megszűnt, tehát velők tárgyalásba 
nem bocsátkozhatik. — Szomorú lecke a szeren-
csétlen afgánoknak! 

Sir Ali haláláról Javorski orosz orvos hivata-
los bizonyítványt állított ki, mely szerint az emir 
természetes halállal mult ki. A holttestet azonban 
nem boncolták fel.  Sir Ali tetemeit, végintézkedése 
értelmében Heratba viszik, hogy atvja, Dost Mo-
hamed mellé temessék. 

A haromszékmegyei közigazgatási 
bizottság felévi  jelentőse 

1878. julius l-töl december 31-ig. 
A közigazgatási bizottság az alábbi jelentést 

terjeszti be a legközelebbi megyei közgyűlés elé 
melyet érdekességénél fogva  egész terjedelmében 
közlünk. 

Tekintetes megyei közgyűlés I 
A befejezett  1878. év végével annak második 

felében  tett működéséről közigazgatási bizottsá-
gunk következő jelentést terjeszti be a tekintetes 
közgyűléshez : 

Az 1878 év juliushó 1 tői decemberhó 31 ig 
beérkezett mindössze 732 ügydarab, még pedig 

a) kormányi leiratok, intézkedések és III. fo-
kú határozatok 141 drb, 

b) felebbezési  ügyek 148 drb, 
c) adóügyben 154 drb, 
d) tanügyben 107 drb, 
e) katonai ügyben 20 drb, 
f)  közmunkaügyek 32 drb, 
g) közegészségügy 5 drb, 
h) posta és távirdai ügyben 9 drb, 
i) árvaügyi 18 drb, 
k) fegyelmi  ügyben 33 drb. 
Ezen utóbbiak közül a fegyelmi  választmány 

egyet tárgyalt : Kiss István magánorvos ügyét, — 
melyben is ő felmentetett. 

A többi esetek legtöbbnyire adó- és tanügy-
ben elkövetett mulasztásokért községi elöljárók 
ellen rendeltettek el és az 1876. V. t. c. 23. a,) 
pontja szerint végérvényesen láttattak el. 

Mi az 1876 VI tc. értelmében az egyes szak-
miniszter urakhoz tett jelentéseket illeti,'ezek kö-
zül tétetett: 

I. A megye belállapotáról, melyben is felem-
littetett röviden mindaz, — mi a megye politikai, 


