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Budapest, november 0. 
A kányák keverednek. Ki kételkedhetnék, 

hogy Oroszország benne van a játékban? 
(.'•nerchez la fe.mme  i mondja a franczia,  ahol 

bQntcttről van szó. Keresd Oroszországot! mond-
hatná .a diplomata, mikor a keleti zűrzavar egyre 
kavarodik. 

Pedig kavarodott legújabban is. Anglia és a 
porta közt szakadás támadt. Miért ? Bizonyára 
nem azért, a mit az angol politika hivata-
losan ürügyül ád. A reformok  miatti czivódás 
már régi keletű. Kormányok mentek, kormányok 
jöttek ; de egyik sem valósította meg az Anglia 
által követelt reformokat,  sőt e tekintetben még 
komoly kísérletet sem tett. A reformok  czimén be-
leköthetett volna Anglia mime-n íörök kormányba 
és mi;; se o tette. Most nemcsak beleköt, hanem 
a legkeményebb rendszabályokkal fenyegetőzik.  Az 
ultinia iiinot dementálják. valamint azon hirt is, 
hogy Anglia le akarja tenni a szultánt s gyámság 
alá akarja helyezni Törökországot. Sem az ultimá-
tumnak. sem a gyán súg hírének nincs valószínű-
sége, nincs különösen az utóbbinak azon alakjá-
ban, hogy a gyámkodás tisztében Ausztria-Magyar-
ország és Francziaország osztoznék Angliával. De 
az bizonyos, hogy a helyzet komoly. A brit kor-
mány e'i van határozva, hogy követeléseit érvé-
nyes:;!. Angol hadi hajók sietnek a török vizekre. 
Az ős es angol sajtó helyesli a kormány erélyes 
e'j.. .sU. — i)e hát oly nagyon a körmére égett 
Angliának a reformok  ügye, hogy most nem akar 
halasztást tűrni, mig eltűrte, hogy annyi más tö-
rők kormány elhanyagolja kötelességét? 

Mi nem hisszük. Oroszország; merészen ter-
jeszkedik ugyan Merv irányában. Minden jel oda 
muU.í, hogy nincs mtssze az angol-orosz mérkő-
zés ideje. Angliának tehát érdekében van, hogy 
Kis-Azdúban felépítse  a torlaszt Oroszország ellen, 
ivmdc Anglia jól tudja azt, hogy Oroszország fel-
r. Ubbí utja előbb aknáit, mintsem ez a torlasz 
-• reformok  alapján — felépül.  Miért brusquirozza 
tehát. Anglia a reformok  czime alatt a portát ? 

Mert az uj kormányt Oroszország befolyása 
ültette helyére. Mert Oroszország keze van a kon-
stantinápolyi játékban. Anglia meg akarja buktatni 
az oroszbarát kormányt, hogy angol-barát minisz-
tériuma üljön annak helyére. A mi tehát Konstan-
tinápolyban történik, az a régi játék, a régi harcz 
a két ősi ellenség, Oroszország és Anglia közt. 

A játék, a harcz azonban complicálva vau 
Oroszországnak egy másik cselszövényével.  Ugyanaz 
az Oroszország, mely Konstantinápolyban a viszály 
magvait hinti el s ellenállásra biztatja a portát 
titokban, Európa felé  fordulva  békét prédikál nyíl-
tan. Az orosz félhivatalos  sajtó, mely eddig any-
nyit irt arról, hogy az osztrák-magyar-német szö-
vetség Oroszországot fenyegeti,  most egyszerre föl-
fedezte,  hogy ez a szövetség, vagy helyesebben 
egyezmény kedves és óhajtandó Oroszországra néz-
ve. A berlini szerződés, Ausztria-Magyarország és 
Németország ellen izgatott eddig minden orosz 
hirlap és most egyszerre azt kürtölik Szentpéter-
várról. hogy a berlini szerződés fen  tartása Orosz-
országnak is erdekében van. 

Mi következik ebből? 
Az orosz kormány és sajtója azt következ-

tetik, hogy Oroszországnak bo kell állnia abba a 
társaságba, mely czéljául tűzte ki a berlini szer-
ződés lentartását. 

íme, a ravasz muszka diplomatiának legújabb 
mesterhuzása. A béke fentartását  hirdeti, mikor 
titkokban bonyodalmat készít elő. De hol volna 
még politikus elég naiv, a kit ezzel a vastag há-
lóval meg lehetne fogni? 

Oroszország ma épugy gyűlöli monarchiánkat 
és Németországot, mint gyűlölte ezelőtt. A berlini 

szerződést épugy szét akarja tépni, mint a közeli 
múltban a párisit. Mit akar tehát? 

El akarja venni az osztrák-magyar-német 
egyezmény oroszellenes élét. Azt akarja demon-
strálni, hogy nincs elszigetelve, — mert a berlini 
szerződés alapjára áll, a hol van monarchiánk és 
Németország is. Ez az egyik. 

A másik az, hogy Angliát szeretné elszige-
telni. Tudja jól, hogy Anglia erkölcsi solidaritás-
ban áll monarchiánkkal és Németországgal, habár 
ez nem is csatlakozott forró  aszerint a bécsi egyez-
méöyhez. Ezt a solidaritást akarná ő megbontani. 
Miként? Az által, hogy szakadást idéz fel  a porta 
és Anglia közt. Ez a szakadás elragadhatja An-
gliát egy erőszakos lépésre a poita, a szultán el-
len s a brit kormány túllépheti azon kört, a med-
dig a nyugati hatalmak közös érdekekei terjednek. 
Az okozna csak valódi örömet Péterváron, ha An-
glia és a nyugati hatalmak konfliktusba  kerül-
nének. 

Világos tehát, hogy a konstantinápolyi válság 
és a legújabb muszka diplomatiai fordulat  közös 
okra vezethető vissza s a kettő közt szoros ösz-
szefiiggés  van. Oroszországnak azonban ez a csel-
szövénye is fel  fog  sülni, mint felsült  már any-
nyi más. 

A béketársaságban szívesen látott vendég min-
denki, a ki a békét akarja. De azon szorosabb 
viszonyba, melyben Ausztria-Magyarország és Né-
metország van. nem vehető fel  egyik hatalom sem, 
annál kevésbé Oroszország. A bécsi egyezmény 
czélja ugyan a berlini szerződés és a béke fentar-
t-ása, — erre a czélra kőzremüködhetik bárki; do 
ez egyezmény egyszersmind formulázása  azon ben-
ső összeköttetésnek, mely a két középeurópai ha-
talom közt fennáll  s ez csak monarchiánkra s Né-
metországra tartozik. 

A mi pedig az orosz terv angol-ellenes ré-
szét illeti, egy pillanatig sem kétkedünk, hogy a 
brit kormány belát Oroszország kártyáiba. Tudja 
jól, hogy igen tág azon" kör, melyen belől Ausz-
tria-Magyarországgal és Németországgal egyetértés-
ben járhat el. De tudja azt is, hogy ezen a kö-
rön nem tanácsos túllépnie. Olyan eset alig kép-
zelhető ugyan, melyben Anglia monarchiánkkal ke-
rülne ellentétbe; de Londonban tisztában vannak 
az iránt, hogy az angol akczió már az által is 
nagyot veszt súlyából, ha monarchiánk nem támo-
gatja azt. 

Bármennyire élőkre legyenek is tehát állítva 
a konstantinápolyi dolgok, mi — legalább egyelőre 
— nem hiszünk a nagy válságokban. Az angol 
flotta  demonstrálása az aranyszarv táján többször 
eszébe juttatta már a muszkabarát szultánoknak, 
hogy a czár ugyan jó barátnak, de az angol ro-
szabb ellenségnek. A czár ellen védi Törökorszá-
got Európa, mig Anglia ellenében Oroszországon 
kivül nem védi senki. 

Ezt hisszük, hogy tudtára adták a szultán-
nak Ausztria-Magyarország és Németország, s a 
jelenlegi válság ugy fog  végződni, mint annyi más 
válság, a nyugati befolyás  felülkerekedésével. 

A k é p v i s e l ő h á z november 3aki ülésén 
a pénzügyminiszter beterjesztette a védelmi adó-
ról s a fogyasztási  adóknak az eddig fennálló  váni-
külzetbe való bevonásáról szóló törvényjavaslato 
kat Következett  ezután a honosítási törvényja-
vaslat részletes tárgyalásának folytatása,  melynek 
xo—23. §§-ait minden érdekesebb vita nélkül tár-
gyalták le. 

A képviselőház november 4-iki ülését dél-
után egy óráig a honosítási törvényjavaslat 32. 
§-ánalc tárgyalása töltötte be, mely arról szól, hogy 
a ki tíz évig szakadatlanul külföldön  tartózkodik, 
elveszti honosságát. A 32. §-nál Gullner Gyula 
tiltakozott Simonyi Ernő tegnapi (3-iki) beszédjé-
ben foglaltak  ellen, ki Kossuth tiszteletéből politi-
kai tőkét akar csinálni, Hegyesy Márton az egész 

§-t kihagyatni kérte. Szilágyi Dezső s a miniszter-
elnök felszólalása  után a ház elfogadta  a szakaszt 
Gullner módositványával.  A 32. §. után Simonyi 
Ernő uj szakaszt indítványozott, melynél fogva  a 
32. § intézkedései a politikai okoknál fogva  kiván-
doríottakra ki nem terjednek. E szakasz fölött  Al-
másy, Helfy,  Csanády s a kormányelnök beszéde 
után névszerinti szavazás volt. 

A Simonyi Ernő által indítványozott uj sza-
kasznak elfogadására  444 igazolt képviselő közül 
i g e n-nel szavaztak 52, ne m-mel szavaztak 141-én. 
Simonyi Ernő indítványa tehát 89 szavazatnyi több-
séggel elvettetett. Ezzel az ülés véget ért. 

A k i r á l y i j o g ü g y e k i g a z g a t ó s á g á -
ig a k szervezése, már rég"ebben tanácskozások tár-
gyát képezte a pénzügyminisztériumban. A „P. 
Ll.a értesülése szerint a szervezési szabályzat már 
kész, sőt a miniszteri tanács előtt is megfordult, 
ugy hogy a budget letárgyalása után már életbe 
léphet. A fővezetésben  egyúttal személyi változá-
sokat is jelez a nevezett lap. 

A m a g y a r k ö l t s é g v e t é s s a „Nordd. 
Allgemeine Zeitung." A „Norddeutsche Allgemeine 
Ztg." legutóbbi megjelent számában egy budapesti 
levelet közöl, melyben nagyjában részletezi a pénz-
ügyminiszter által a magyar parliamentnek benyúj-
tott költségvetési javaslatot s az azt megelőző 
pénzügyminiszteri exposét Habár Szapáry Gyula 
gróf,  irja az emiitett lap, nem nagy szónok, expo-
séjával a házban nagy hatást keltett. Még az elen-
zék sem volt képes e hatás alól menekülni A 
tény, hogy az előirányzott deficit  csak 15,519.000 
forintra  rug, bizonyítja a pénzügyi helyzet javulá-
sát, s méltán ébresztheti a külföldön  azon meg-
győződést hogy a kormány mindent megtesz a 
pénzügyi sulyegyen helyreállítására. Ez mintegy 
18 mill. frtnyi  javulást jelent. Szapári gr. Magyar-
ország pénzügyeinek vezetését közvetlenül Széli 
után vette át. Széli müve a magvar államhitel 
megszilárdítása, illetőleg helyreállítása, a külföldön 
Bosznia occupatiója következtében veszélyeztetve 
lenni látszott, és daczára mindezeknek a pénz-
ügyminiszter kijelenti most, hogy az ország pénz-
ügyeit rendezhetőknek tartja. És csakugyan a Ker-
kapoly által könyelmüen kötött 153 milliós kölcsön 
már törlesztve van, a deficit  oly mennyiségre szál-
lott alá, mely már most semmiféle  veszélyt nem 
jelent az állami pénzügyekre nézve; a bosnyák 
kiadások a minimumra szállíttattak le és végül 
a deficit  fedezhető  a nélkül, hogy e végből az ál-
lamhitelt kellene ujolag igénybe venni. Beszél 
ezután az emiitett tudósítás azon rendszabályokról, 
melyeket a pénzügyminiszter a deficit  leszállítása 
czéljából a javaslatban szükségesnek jelentett ki. 
Hosszasabban foglalkozik  a földtehermentesitési  s 
szőlődézsmaváltsági kötvények törlesztési idejének 
meghosszabbítására vonatkozó törvényjavaslattal s 
végül a következőket mondja: A magyar állam 
eddig eléggé bebizonyította, hogy kötelezettségeit 
szemben az európai piaczokkal pontosan akarja 
teljesíteni s ha az ellenzék folyton  adócsavarról 
beszél, még ez is azt igazolja, hogy az ország 
minden erejét megfeszíti,  csakhogy megszabadul-
jon a financzialis  calamitásoktól. 

A „R o m a n u l " igy nyilatkozik a Bratiano 
miniszterelnök lemondásáról szóló hirről: A feje-
delem elnöklste alatt tartott nov. 2-ki miniszterta-
nácsban Bratiano miniszterelnök felingereltetve  azon 
sokféle  akadályok által, melyekkel annyi idő óta har-
czolnia kell, óhaját fejezte  ki,hogy ő hajlandó lemon-
dani. A fejedelem  és a többi miniszterek azonban arra 
kérték, hogy továbbra is maradjon az ügyek élén 
és bizonyítsa be, hogy nincsen oka ragaszkodni 
lemondási szándékához. Ma azon helyzetben va-
gyunk, hogy elmondhatjuk, hogy Bratiano minisz-
terelnök, szem előtt tartva hazafias  érzelmeit, to-
vábbra ís elhatározta, hogy a legigazságtalanabb 
megtámadásokat is eltűri és harczolni fog  még a 
politikai barátai által is útjába gördített akadá-
lyok ellen, mert jól tudja, hog-y a nemzet politikai 
nevelése folytonos  sarezot igényel. 

Strat, volt miniszter és senator november 
2 án meghalt. — Erzsébet fejedelemné  ugyanekkor 
érkezett Bukurestbe. 



A f r a n c z i a  l a p o k már nem igen hosszú 
időt engednek a jelen minisztérium megmaradásá-
nak, sőt a „Times" párisi levelezője is azt irja, 
hogy annak napjai számlálvák. Meglehet, hogy 
a minisztériummal maga Grévy elnök is bukni 
fog.  A „Times" azt állítja, hogy miután Gambetta 
még most sem határozta el magát a minisztérium-
ba való való lépésre, akkor legvalószínűbb, hogy 
Freycinet fog  minisztériumot alkotni, melybe a j 
régi miniszterek közül legfelebb  Lepére fogna  be- I 
lépojj? Freycinet az egyetlen ember, ki a jelen | 
n « z t ? r i u m alatt is megtartotta véleménye füg-  j 
getiénségét, ki folyvást  legbarátságosabb viszony- I 
baif"áll  Gambettával, az egyetlen, ki ennek meg-
meri mondani nézeteit és tíz eset közül 9-szer, ha 
egymással vitatkoznak, Freycinet az, ki Gambettát 
a maga véleményére tériti. 

A franczia  és angol lapok egyaránt rosszal-
ják a franczia  kormány abbeli eljárását, hogy ez 
R o c h e f o r t n a k  a visszatérést Francziaországba 
nem dffgedi  meg, mivel ezáltal befolyását  és jelen-
tőségét csak növeli. Rochefort  most a Vaucluse 
deparlamentben, hol őt meg akarják választani, 
most itt és mindenütt kommunard baráti mellett 
működik s bizonyos, hogy ezeket fogják  megvá-
lasztani. 

Az „Agence Havas" Ko n s t a n t i n á p o l y -
ból azon hírt hozza, hogy a feszültség  a porta 
és Anglia közt a legmagasabb fokra  hágott. Áz 
angol nagykövet követeli a reformoknak  Kis-
Ázsiában való rögtöni behozatalát, a politikai vét-
ségekért száműzöttek amnesztiálását és a rendőr-
ség újra szervezését Baker pasa parancsnoksága 
alatt. Ezen ügyekben ultimátumot is adott be a 
portának, s ha a szultán vonakodnék, akkor Ang-
lia el van határozva őt lemondásra kényszeríteni 
és helyébe Resad efendit,  a szultán fivérét  szul-
tánná proklámální, Anglia, .Francziaország és Ausz-
tria gondnoksága alatt. A szultán erre az orosz 
nagykövetet kihallgatáson fogadta,  e kihallgatás 
3 óráig- tartott. A porta kikérte. Muszkaország tá-
mogatását a jelenlegi viszonyok alatt. 

S ó fi  á b a n már megnyittatott a kamara. A 
trónbeszédben hangsúlyozhatott a, határtalan hála, 
melylyel Bulgária Muszkaországnak tartozik füg-
getlenségiért ; kiemeltetett Bulgária jó viszonya 
a szomszéd államokkal és a kamara felszólittatott 
korszerű törvények hozására, valamint reformok 
életbeléptetésére. Várna, Ruscsuk és Tirnova ke-
rületben az ott garázdálkodó rablóbandák miatt 
az o-'romállapot lett kihirdetve. A fejedelem  trón-
beszéd e nagy tetszéssel fogadtatott. 

H á r o m o l a s z n a g y k ö v e t Olaszország-
ba érkezése nagy feltűnést  okoz. Nigra Pétervár- I 
byl, de Launay Berlinből és Robiliant Bécsből, ' 
Cairolival a helyzetről tanácskoznak, mind a hár- | 
man azért hivattak ide, hogy Cairoli jelentéseikből j 
tájékozást nyerjen. — Peiramont a „Soleil" levele 
zője ismét leleplezéseket közöl találkozásairól há-
rom olasz államférfiuval.  Ezekben azt mondja, hogy 
Olaszországnak az az óhajtása, hogy az európai ' 
latin és szláv fajokkal  szövetkezzék. Pia a német 
trónörökös azért jött Olaszországba, hogy Um 
berro királyt Németországgal szövetségre birja, 
nagyon elszámítja magát, mert a király nem fog 
Peglibe menni, hogy véle találkozók. Francziaor-
szágnak pedig kár az olaszokat tekintetbe nem 
venni, mondá az egyik interviewolt államférfiú, 
Olaszország 500 ezer embert fog  sikra állítani, ha 
megharsan a harczi trombita. Mind a hárman na-
gyon ellenséges hangulatot tanúsítottak Bismarck, 
Ausztria és Németország ellen. 

N é m e t o r s z á g b a n újra megkezdődtek a 
politikai üldözések legújabb időben, miután a kor-
mány vagyis inkább Bismarck herczeg azokkal 
szünetelt, a. többek közt a következő röpiratok 
lettek ott lefoglalva  és országszerte betiltva: Le 
Péril böcial, Le Gombát pour la vie, La Société 
devant les tribuneaux, Questions sociales á la por-
táé de Tous. Már eddig 741 lefoglalás  és pör kez-
detett, jelesül 249 testület, 298 lap és a többi 
különféle  iratok ellen. — Azt írják Berlinből, hogy 
Bismarck herczeg fejbetegsége  daczára most is 
folyvást  dolgozik és a távírda Berlin és Varzin 
közt folytonos  mozgásban van. 

H a l b s t a d t b a n a benderi kerületben 
Muszkaországban ioo személy betegedett meg, 
mert egy kut mirennyel volt megmérgezve. Ezek 
mind németek, már öten meg is haltak. Ez egyik 
bizonysága az oroszok gyülölségének a németek 
ellen. 

W o 1 s e 1 e y S e c o c o e n i zulu főnök  Clar-
ké századost küldötte, hogy szólítsa feladásra.  Ugy 
látszik, hogy a háború a zuluk ellen ismét ki fog 
törni. 

A m a g y a r g a z d á k országos értekezleté-
nek végrehajtó bizottsága már benyújtotta emlék 
iratát a képviselőháznak az ország mezőgazdasági 
helyzetéről. A gazdák országos értekezlete alkal-
mából közölték a megállapodásokat, melyeket a 
kormány kétség kívül megfontolás  tárgyává fog 
tenni. Az emlékiratot Dessewffy  Aurél gr., Szé-
chenyi Pál gr. és Zichy Jenő gr. írták alá. 

A r N o v o j e V r e m j a " vezérczikkét, mely 
sok mindent követel Ausztria-Magyarországtól, — 
igy kezdi: „Háborúról szó sincs. Hagyjuk említés 
nélkül az osztrák-német szövetséget, legalább ad-
dig, mig maguk a szövetségesek meg nem tudják, 
hogy mire is szövetkeztek ők. Mig a titkos szövet-
ségnek Berlinben egyféle,  Bécsben másféle  magya-
rázatot adnak, van még londoni, párisi, római — 
s végre konstantinápolyi variatio is. Mindez lelep-
lezése egy és ugyanazon eszmének, mely Európa 
közepén nyerte születését. Ez pedig német nem-
zeti idea. Régóta él már; Bismarck herczeg, egy 
tehetséges s erélyes politikus gondozása mellett 
nőtt fel,  ki Bécsbe járt, hogy azt megkoronázza s 
ha el nem érte tökéletesen, a mit elérni ohajtott, 
eléri a jövőben. Nagyon természetes, hogy Bismarck 
Ausztria-Magyarországra veté ki hálóját, hol még 
majd g millió nem egyesitett germania irredenta 
van. Igaz ugyr.n, hogy Ausztria s Magyarország 
népessége közt a németek csak a negyedrészt al-
kotják, mig a szlávok majd a felerészt;  de a né-
met kormányrendszer az egyesülés könnyítését 
helyezi kilátásba. Aztán a németek mindig néme-
teknek érzik magukat, végig járták a politikai is-
kolát ; a szlávok pedig sok tekintetben politikai if-
júságukat élik, noha már kinőttek az ifjú  korból s 
a mi fő  : ellenségei az egyoldalú dressirozásnak és 
nem keveset szenvednek puszta egyenetlenség ál 
tal. A német nemzeti eszme megragadja a kedvező 
pillanatot, hogy megszilárduljon Ausztria-Magyar-
országban. 

Ontatott vér a szláv eszméért is. Hát el kell-e 
vesznie, mert nincs Bismarckja ? Mi nem kívánjuk 
neki a vér és vas emberét, hanem más sajátságok 
kifejezőjét.  Oroszország távol áll az ábrándoktól, 
annál inkább a szlávok egyesítésének lelkesítő tu 
datától. 

A Balkán félsziget  bírja mind azon külső és 
belső feltételeket,  hogy rajta a szabad szláv feje-
delemségek független  szövetkezése jöjjön létre, a 
melybe beléphet Görögország, Albania s Románia 
is. Történtek e valami lépések e tekintetben ? — 
Aligha. — A török iga által összetartott egység 
megszűnt és szabad egyesülés még sincs, fájdalom, 
csiráját sem látni. Vagy azt várják a déli szlávok, 
mígnem a német és magyar lovagok át ússzák a 
Dunát s egyesitik őket, fejedelemséget  fejdelemség 
után letiporva ? Ausztria-Magyarország már a Bal-
kánhoz ért. Tovább nincs mit várni. A veszedelem 
oly közel van, hogy meg nem tenni az elővigyá-
zati rendszabályokat, a déli szlávság öngyilkossá-
gával volna egyenlő. 

Itt az ideje szintén megkérdeni Ausztria-Ma-
gyarországot, hogy minők czéljai a délszlávokkal 
szemben. Minden hir, melyet eddigelé az osztrák-
magyaroktól igazgatott Bosznia s Herczegovinából 
hallottunk, kétségeket támaszt bennünk. Ferencz 
József  császár kijelenté, valamint a mi czárunk is, 
hogy szabadságot s jó igazgatást akar adni a bal-
káni keresztyéneknek. — Oroszország teljességgel 
megfelelt  kötelezettségének: Bulgária s Kelet-Ru-
mélia, különböző alakban ugyan, Hemzeti kormányt 
s önkormányzatot nyert ; Tirnovában most nyílik 
meg a népképviselet. Miért nem hallani Bosznia s 
Herczegovinának szavát sem. miért csupa fohászok 
szállnak ki onnét, miért alkotta a nép azt a köz-
mondást, hogy ott csak „egy a rajah s három az 
ur" ? — A mit Oroszország tett, eo ipso kötelező 
Ausztria-Magyarországra is. 

Ha Oroszország kivonta seregét Ruméliából 
s Bulgáriából : félszláv  szomszédunk is köteles ki-
vonni seregét Bosznia s Herczegovinából; ha^visz-
szahivta Oroszország hivatalnokait: az osztrák s a 
magyar tisztviselőknek is kötelességük odahagyni 
az általok ideiglenesen igazgatott tartományt. — 
A novibazári conventio értelmében e tartományok 
ép ugy maradtak a porta fönhatósága  alatt, mint 
a bolgár provinciák is; e'körülmény legkevésbbé 
sem lehet akadálya a képviselők Szerajevoba való 
összehívásának s a bosnyák-herczegovigai tartomá-
nyok önkormányzaton alapuló organizáczióját sem 
zavarhatja. 

Nagyon hosszura nyúlik az osztrák-magyar 
okkupáczió, nagyon lassan halad előre a „felsza-
badítottak" beruházása. Ideje már, hogy az osztrák 
ezredek téijenek vissza régi szállásaikra, hadd lé-
lekzzenek már egyszer szabadon a bosnyákok s a 
herczegovinaiak. Ha Pesten és Bécsben elvesztet-
ték az erkölcsi érzékenységet, elfeledték  kötelezett-
ségüket a népek s az emberiség irányában, akkor 
az osztrák-magyarok szégyenére s megalázására 
figyelmeztethetné  őket emberi kötelességükre a 
porta, rámutatva Bulgária s Kelet-Rumélia nagy 
példáira." 

Az osztrák magyar-német szövetségről az una-
lomig sokat beszélnek az orosz lapok, magyaráz-
zák mindenfélekép  ; minden nap kombinatiokat te-
met s ujakat hoz a felszínre,  hogy aztán ezek is 
alámerüljenek. A most előttünk fekvő  lapokból az 
oroszok azon meggyőződése kezd előtérbe lépni, 
hogy az említett szövetség csak hasznára fog  válni 
Oroszországnak, mert ennek folytán  Európa más 
államai, jelesül : Francziaország s Olaszország ro-
konszenvezni fognak  Oroszországgal, sőt vele szö-
vetségre lépni, tartván az osztrák-magyar-német 
szövetségnek rájok nézve káros hatásától. Boldo 
gok a hivők! 

Az erdélyi ev. ref.  egyházkerület közgyű-
léséiül. 

Kolozsvíir, 1879. november 5. 
Előbb, a jegyzőkönyv hitelesítése után, a szo-

kás szerint, a segédjegyzők és egyes bizottságok 
kinevezése történt meg, amazok a fiatalabb  taná-
rok és papok közül, emezek pedig, u. m. az indít-
ványi, kérvényi, sérelmi, felirati,  pénztárvizsgáló, 
püspöki kezelés alatti pénzeket megvizsgáló, test-
vér superíntendentiák jegyzökönyveiről  referáló, 
tanári kijelölő levélkéket összeszámító és szavazat-
szedő bizottságok a közgyűlés többi tagjai közül. 
A tárgysorozat megállapítása után a püspök évi 
működéséről szóló jelentés következelt, mely nagy 
vonásokban általános képét tüntetó fel  az egyház-
kerület majdnem másfél  évre terjedő szellemi és 
közéletében s két indítványt is foglalván  magában ; 
egyik az énekes könyv uj kiadására kérvén fölha-
talmazást a püspök számára, a költségeket a püs-
pöki kezelés alatt álló pénzekből előlegezvén ; má-
sik helybehagyását kérve a közgyűlésnek a püs-
püspök eljárására, melylyel a konvent legközelebbi 
összegyülekezésére Kolozsvár városát ajánlói ta fel, 
valamint utasittatását is az állandó igazgató ta-
nácsnak, hogy a vendégeket testvéri és magyar 
vendégszeretettel fogadja  és lássa el. A közgyűlés 
a jelentést helyesléssel fogadván,  köszönetet mon 
dott a főt.  püspök urnák buzgó munkálkodásáért 
s mindkét indítványát határozattá emelé. 

Következett  az állandó igazgató tanács évi 
működéséről szóló jelentés, mely azonban nyom-
tatásban a tagok kezei közt lévén, fölolvasottnak 
tekintetett s jelentés tételre egy bizotttágnak ada 
tott át. 

Két kimagasló tárgy következett most. Ezek 
egyike a tanügyi előadó jelentése volt. Többet, 
mint egy teljes órát vett e jelentésnek csak fölol-
vasása is igén3"be, de a gyűlés kitartó figyelemmel 
hallgatta fáradhatatlan  s valóban szakértő tanügyi 
előadója igazi példánymunkáját, mely az összes ele-
mi, középtanodai, tanitóképezdei és theologiai in-
tézetek állapotát, hiányait és előbbremenetelét ál-
lította a közgyűlés elé. Érdekes részlete a munká-
latnak az az összeges terv, mely szerint az összes 
egyházközségi néplsKolák osztályoztatnak, a sze 
rint, a mint múlhatatlanul föntartandók  a felekezeti 
és nemzetiségi érdekek szempontjából, vagy pedig 
községekké alakithatók avagy állami népiskolákkal 
volnának helyettesitendők. A munkálat e részének 
végleges megállapítása, az illetők véleményének 
meghallgatása alapján a jövő évi közgyűlésre ha-
lasztatott, a tanügyi előadó buzgó munkálkodásá-
ért pedig köszönet szavaztatott. A jelentés külön-
ben egész terjedelmében kiii/omatik s a közgyű-
lési jegyzőkönyvnek  bizonynyal egyik legértéke 
sebb részét teendi. 

Az elvont kamarai javadalmak ügyében tett 
igazgató tanácsi intézkedések — zárt ülésben — 
helyeslő tudomásul vétetvén, a nyilt ülésben nagy 
érdekű vita indult meg az említettük második fon-
tos kérdés fölött.  Az igazgató tanács ugyanis saj-
nos tapasztalatok alapján arra a határozathozatalra 
vala kényszerülve, hogy az egyházközségi kepe-
megváltási alapok biztosítása tekintetéből kitnon-
dá, hogy megváltott kepének csak az tekintetik, 
melynek válság-tőkéje közveti n központi kezelés 
alá bocsáttatik. Az egyházmegyék nagyobb része 
ellene nyilatkozott ugyan e határozatnak, azonban 
az állandó igazgató tanács megmaradt elöbbt ál-
láspontján s ismételten kérte a közgyűlést e hatá-
rozat elfogadására,  illetőleg helybenhagyására. — 
A vita széles körökben indult meg. A határozat 
ellenzője abban a véleményben lévén, hogy rögtö-
nösen az összes elhelyezett tőkék központba vo-
nása czéloztatik, abeli félelmüknek  adtal^kifejezést, 
hogy ez intézkedés nagy közgazdasági rázkódásra 
vezetne és hogy az egyház tagjainak buzgalmát 
ölné el. — A pártolólag fölszólalók  : Nagy Péter, 
Szász Béla, Bodola János, Bodor Antal s mások 
adatokkal mutatták ki , hogy az ellenőrzetlenül 
künkezelt tőkék mily kevéssé vannak a veszély 
ellenében biztosítva, s kifejtették,  hogy nem csak 
czéloztatik az összes elhelyezett tőkék bevonása, 
de sőt jövőre is fönmarad  lehetősége a vidéki el-
helyezésnek, csak hogy közvetlen az állandó igaz-
gató tanács felügyelete  és ellenőrzése mellett, mi 
nélkül — különösen a mostani laza egyházlátoga-
tások mellett — biztosítottnak nem tekinthető az 
ugy is megingatott papi javadalmazás. És megtör-
tént, a nyilvános gyülésezésekben majdnem párat-
lan eset, hogy a capacitatio az ellenzékből is pár-
tolókat csinált, s az állandó igazgató tanács javas-
lata egyhangúlag elfogadtatott. 

Az ülés bezártával testületi tisztelgés követ-
kezett a püspöknél, hol a beszédet Szász Domokos 
főjegyző  tartá — és a főgondnokoknál,  Zeyk Ká-
rolynál és nm. gróf  Bánffy  Miklósnál, hol a püs-
pök szólt a tisztelgők nevében. Aztán jött a mag-
num áldomás a redoutban, mintegy 80 teríték ki-
tűnő konyha és inincze mellett, s a falköszöntők 
hol komoly, hol kedélyes zajában a királyi család-
ért, a jelen- és távol levő fígondnokokért,  a püs-
pökért, gen. nótáriusért és directorért, az állandó 
igazgató tanácsért, br. Kemény Istvánért, Pogány 
Györgyért, Demeter Sámuelért stb. 

Igy végződött a közgyűlés, melyen még négy 
választás is történt és pedig: a marosvásárhely 

tanoda főgondnokává  ifj.  báró Kemény Domokos,i 



algondnokává dr. Dósa Miklós, a kolozsvári egy-
házmegye főgondnokává  dr. Szőcs Emil s a kolozs-
katonai egyházmegye algondnokává Gyarmathy 
Zsigmond választatván meg. 

Madarász János utolsó órái, 
Az u t o l s ó é j . 

Madarásznak, Mártonfalvy  ügyvéd gyilkosá 
nak ki végeztetéséről a következő tudósítást hozzák 
a lapok : 

A védő ügyvéd f.  hó 3-án délután Gödöllőn 
járt, hogy megtegye az utolsó reménytelen kísér-
letet. — Eredménytelenül tért vissza. Az uralko-
dót, kinek kezében élet és halál lebeg, nem talál-
ta a királyi kastélyban, vadászaton volt. Hets te-
hát Gödöllőről egyenesen a siralomházba ment. 

Madarász felállott  a székről .(a kályha mellett 
üldögélt, mert fázott)  és izgatottan várta a védő 
ügyvéd utolsó jelentését Hets tudatta vele, hogy 
a király nem fogadta  kihallgatáson és igy vége 
a megk egy címezés reményének. Madarász sötét 
arczczal visszaroskadt a székbe s meredt szemmel 
hallgatta Győry Vilmost, ki suttogva vigasztaló 
szavakat intézett hozzá : „Már most csak az isten 
könyörülhet rajtad 1" E sötét merengés nem tartott 
sokáig, mert ismét előbbi érzéketlenségébe sülyedt. 

A védő eltávozása után Madarász egy levelet 
irt kedveséhez. A levélben bocsánatot kér tőle, 
hogy bánatot okozott neki, annál inkább kért a 
bocsánatot, mert Isten is megbocsát neki. A levél 
végére egy ismeretes népdal vigasztaló szavát al-
kalmazta. A levél 4 stirün írott lapra terjedt, 4 óra 
volt, mire elkészült vele. Győry Vilmosnak, ki 
egész éjjen vele volt, adta át s megkérte, hogy 
adja kézhez. 

E levél után még többet is akart irni, de ki-
merültnek érezte magát, s lefeküdvén,  éjfél  után 
egy óráig csendesen és nyugodtan aludt. Egy óra-
kor felébredt,  de csakhamar elaludt ismét és aludt 
folytonosan  reggel 6 óráig, a midőn a fogházfel-
ügyelő felkeltette. 

Győry lelkész ur most figyelmeztette,  hogy a 
1 .ég hátra levő néhány percjet Istennek sz9ntelje. 
Madarász, ki az egész idő alatt inkább mutatott 
vidámságot mint levertséget, most teljes bűnbá-
natot!, tanúsított, s áhítattal imádkozott a lelkész 
úrral kegyelemért az ég urához. Az ima után is-
mét székére ült és szivarozni kezdett. 

Dr. H e t s Ö d ö n , miután nem nyerhetett 
kihallgatást ő felségénél,  még sem mondott le min-
den reményről, s a következő táviratot intézte ö 
felségéhez:  „I. Ferencz József,  Magyarország ki-
rályához. Felséges uram ! Soha sem gondoltam, 
hogy pályám kezdetén kegyelmet jöjjek esedezni, 
de most koldulni jövök egy embertársamért, kinek 
védője vagyok. Madarász János védenczem felett 
holnap reggel 7 órakor végrehajtatik a halálos Íté-
let. Testben lélekben megtört fiatal  életét kérem. 
Te ezt meg nem tagadhatod. Jobbágyi alattvalói 
hódolattal. Dr. Hets Ödön." 

Madarász az utolsó perczig azt hitte, hogy 
kegyelmet fog  kapni. Erre látszik mutatni az is, 
hogy az ítélethirdetéstől kezdve a végrehajtásig 
folyvást  megtartotta jó kedélyét és ruganyosságát. 
Reggel azonban nyugtalan lett, meg-megállt s 
mereven nézett ki az ablakon, mintha várná a ke-
gyelmet. 

Midőn a vesztőhelyre kivezették, meghagyta 
August börtönfelügyelőnek,  hogy miután már irni 
nincs idő, módja meg dr. Hets Ödönnek, hogy 
köszöni mindazt, mit érte tett. „Mondja meg neki, 
hogy az Isten áldja meg érte ; utolsó gondolatom 
is ő lesz." 

Ezek voltak utolsó szavai. 

Érdekes a fölemlitésre,  hogy M a d a r á s z 
j e l e n v o l t R ó z s a I s t v á n k i v é g e z t e -
t é s é n. 

A k i v é g z é s . 
Már reggel 5 órakor a közönség nagy tö-

megben állt a fegyház  előtt, a belépést azonban 
még azoknak is megtagadták, akik jegyekkel vol-
tak ellátva, azt mondván, hogy a belépés csak is 
6 órakor engedtetik meg. 6 órakor azonban ismét 
megtagadták a bebocsáttatást, addig, mig Horváth 
börtönfelügyelő  Budáról át nem érkezik, A jegyek 
tulajdonosai az érzékeny hidegben türelmetlenked-
ni kezdtek s követelték a bebocsáttatást, azonban 
a fegyház  előtt felállított  katonaság parancsnoka 
erélyesen föllépett  s visszautasította őket. Végre 
megérkezett a várva várt felügyelő,  s a jegyek 
birtokosai, köztük Mártonfalvy  Gyula, a méggyil-
kolt fivére,  beléphettek a fegyház  udvarába. Kint 
ezalatt számos lovas rendőr vigyázott a rendre, me-
lyet azonban nem igen zavartak meg, miután a 
jegygyei ellátottak bebocsátása után, csak keve-
sen maradtak künn az utczán. 

A fegyház  udvarán mintegy 200-an lehettek ; 
bírák, ügyvédek, színészek s nagyobb számban 
hírlapírók. Ez az udvar maga is szigorú képet 
nyújt. Alacsony, megsülyedt börtön-épületektől kö-
rülvett négyszög, benne egy pár csenevész ákáczfa  ' 
hullatja sárga leveleit. Az udvarra nyiló börtön-
czellák ablakai fekete  szövettel voltak beaggatva, 
s a kapuval szemben, az i, és 5. számú czellák 
Közti bejárat irányában ott állt a bitófa.  A bitó-

I fa  körül a Schmerling gyalogezred egy százada 
j formált  négyszöget, teljes fölszerelésben,  föltüzött 
j szuronyokkal. E négyszögön belül a hivatalos sze-

mélyek, kivül a közönség foglalt  helyet, melynek 
. sorában csak egynek számára rögtönöztek emel-
i vényt. Ez Hets védő volt, kinek egy hajdú széket 
. hozott, hogy onnan nézze végig a szomorú látványt. 
| A várakozás perczei meglehetősen türelmetlenül 

tölték el, s a közönség valóságos ostrom alá vette 
a siralomháznak berendezett helyiség ablakát, me-
lyen keresztül megláthatta a halálra szántat, a 
mint hol sírva borult az asztalra, hol Győryvel,  az 
őt utolsó lelki vigaszban részesítő lelki pásztorral 
társalogva gyors izgatott léptekkel fel  s alá jár-
kált a szobában. 

A nap (szép derűs léli nap) pár perczczel 7 
óra előtt fölkelt.  Ekkor August fogházi  felügyelő 
belépett Madarászhoz s figyelmeztette,  hogy itt az 
idő, indulni kell a nehéz útra. Madarász ekkor le-
telte szivarját s négy fegyveres  őr közt kiment a 
szobából. Győry lelkész" ur ez utolsó útjában is 
folyvást  oldala mellett haladt; s elől két, hátul 
szintén két fegyveres  őr képezte a kíséretet. — A 
gyilkos szürke darócz fegyenezruhát  viselt, szemei 
vörösre voltak sirva, arcza sápadt, tekintete téve-
dező, mint a ki valami rémeset lát, melyről nem 
tudja, való-e vagy álom. A bitófa  alatt állott meg, 
— vele szemben egy asztaltól elválasztva az ítélet 
végrehajtására kiküldött személyek, Matavovszky 
biró, Gyürky jegyző, Bakos alügyész ; oldalt fegy-
veres őrök, háta mögött pedig legényeivel a hóhér. 
A törvényszék jegyzője felolvasta  a bíróságok ha 
Iáira szóló ítéleteit, — Matavovszky biró pedig az 
igazságszolgáltatásnak szabad folyást  engedő kirá-
lyi határozatot. A felolvasás  után a biró átadta az 
államügyésznek, ki ismét a következő szavakkal 
adta át a bakónak: „Hóhér I teljesítse köteles-
ségét " 

Kozarek, ki valami bekecsfélét  viselt, bámu-
latos gyorsan járt el tisztjében. Két segédje segít-
ségével megragadta Madarászt, ki szó nékül, arcz-
izmainak egyetlen megrándulása nélkül hallgatta 
meg az okiratok felolvasását,  de fölszisszent,  mikor 
a hóhér kezeit összeköté. A kötél a kézcsuklókon 
volt megkötve s ugy erősítve a lábakhoz, hogy a 
kezek a lágyékok közé szorultak ; a kötélnek a 
lábkötés alatt fenmaradó  részét a hóhérlegények 
a bitó alsó horgán húzták keresztül. Madarászt 
föltették  a bitóra, Kozarek nyakára illeszté a hur-
kot, miközben Madarász feje  mozgásával segített a 
hóhérnak munkájában, ez a hurkot beleakasztá a 
felső  horogba, a legények meghúzták a kötél alsó 
végét, a hóhér kettőt csavart a gyilkos nyakán, 
— s az emberi igazság Ítélete végre volt hajtva. 
Kozarek hóhér oly gyorsan végezte el a borzasztó 
műtét előleges teendőit, hogy a kezdettől fogva 
addig, mig a létráról leszállva levett kalappal je-
lentette a törvényszék tagjainak, hogy „megtör-
tént", alig egy fél  perez múlhatott el. 

A testen semmi nyoma sem volt a fájdalom-
nak vagy halálküzdelemnek ; arcza olyan, mint pár 
perez előtt volt: kifejezéstelen.  A hóhér a kidülle-
dő szemeket s kilógó nyelv rémes látványát fehér 
keszkenős kezével hárította el,- letörölte a halál-
verítéket, mialatt a közönség meghatott csendben 
várakozott. A műtét befejezése  után 14 perez 17 
másodperczczel végre dr. Glück Ignácz törvény-
széki és dr. Szikszai börtön-orvos konstatálják, 
hogy a kivégzettnél minden életműködés megszűnt, 
A felállított  katonaság vezetője „imára" vezényelt, 
s Győry Vilmos rövid megható beszédet mondott 
arról, hogy a földön  minden bűn megtalálja bünte-
tését. Imádkozzunk — úgymond — az elköltözött 
lelkeért, kinek töredelmes bünbánatát bizonynyal 
számba veendi az örök biró. 

A holttest 14 első és 34 másodperczig függött 
a bitófán.  Ekkor Kozarek a fejénél,  segédjei a lá-
bánál levették a holttestet s bevitték a bonezte-
remnek berendezett műhelybe, a holttest levétele 
után a közönség még ottmaradt része ugyancsak 
körülvette a bitót s a hóhér kötelét,, a bitó fáját 
erősen megnyesegették. A holttestet délben a Ró-
kus kórházba vitték s onnan temették el. 

V Z D É 2 I É L E T . 
ültszem, 1879. november 7. 

Tisztelt szerkeszt^ ur! 
Küszöbön áll a tél, mondhatjuk be is lépett 

már s igy kezdődik nálunk a valódi dolce 
far  niente, már tudniillik érteni magunk alatt a 
falusi  kisgazdát. Annyi különbség mégis van köz-
tünk és az olasz makkaróni-nyelök között, hogy 
minálunk a puliszkán és pityókán, e nemzeti rang-
ra emelkedett tápszereken kivül néha akad egyéb 
is, mit aprítani a tejbe és mártani a tálból; de a 
mi a szellemi táplálékot illeti, arra nézve nem di-
csekedhetünk valami kifogyhatatlan  tartalmú ola-
jos korsóval, a milyenről a mese beszél. Es ebből 
az következik, hogy mi bizony sokszor nagyon el-
unjuk magunkat s ilyenkor az elégedetlenség ki-
tör belőlünk és sok vikota után arra a meggyőző-
désre jutunk, hogy hát a dolgok bizony másképen 
is mehetnének. 

Legyen elnéző a tisztelt szerkesztő ur az én 
egyszerű észjárásom irányában, ha nem ugy feje-
zem ki a mit mondani akarok, a miképen akarnám. 
A mult napokban a havas eső bedolgozott a kárté-
kony egereknek, nagy része oda veszett odvaikba. 

Mikor egyik nap sánezot ásattam, láttam, hogy 
némelyikVegérlyuk  egészen ki van tapeczirozva 
egérbundával. Öda vesztek, ha késöcskére is. 

Nem oknélkül emlékeztem meg az egerekről, 
| tovább akarom folytatni  historiájokat applikálva. 

A melyik részök ugyanis nem pusztult el, az be-
vándorolt lakásba, magtárba, kamrába s ugy össze-
vissza fúrta  az épületet, mint az ellenség szokta 
aláminázni a véderősséget. — Megjelentek vele 
együtt a bejárók is, a kik sem nem cselédek, sein 
nem napszámosok, hanem olyan szegény emberek, 

i a kik egy kis rántanivalóért be bekandikálnak, ha 
| valami könnyű fajtájú  munka végzendővé. Ezen 
j faja  a falu  lakosainak olyan, mint beköltözőikpgér; 

most hívatlanul is elmegy oda, a hová a^tyári 
munka alatt napszámért is csak nagy könyörgés 
után lehetett rávenni, hogy elmenjen. Többnyire az 
étkezés idejét várja meg s akkor teszi látogatását. 
Van köztük több olyan, a kik ezelőtt jómódú gaz-
dák voltak s most koldusok. Valamelyik esztendő-
ben nem sikerült a termés, — ' a szükségben levő 
gazda egyik városi úrhoz folyamodott  kölcsönért; 
telét kamat gyanánt le is húzta azon jószívű uri 
ember előre s a szerencsétlen gazda tönkrement, 
mert abban az uri emberképben egy vérszívó uzso-
rás lappangott. Sok ityen eset történt közöttünk 
a közeli falvákban  s nincsen tán egyetlen község, 
hogy valamelyik aféle  tőkepénzes birtokot nem 
szerzett ott. 

Még arra is ügyelnek azok az urak, hogy 
egymásnak történetesen valamiképen kellemetlen-
séget ne okozzanak A vidéket, nem tudom, előleges 
egyezség után-e, vagy pedig csak a kit szive vá-
gya merre húzott, felosztották  egymás között s va-
lamiképen láttam, hogy a mappán Bécs városából 
ugy nyalnak ki a vasutak, mint a csillagsugarak, 
ugy foly  be Háromszékről a vidékről a szegény 
ember keze munkájának és fáradságának  keserves 
gyümölcse a központba, az uzsorások markába. 

Megvallom, nagyon jól esett, mikor a tisztelt 
szerkesztő ur lapjában olvastam anyagi helyze-
tünkről és az említett munka nélkül is meggazda-
godó teremtményekről az igazat. Mi hiába panasz-
kodunk miattok, perelni pedig velők nagyon két-
séges dolog, mert mi nem igen fizethetjük  már a 
perköltséget és igy csak az a vigasztalás marad-
hat; számunkra, hogy szegény ember szándékát 
boldog Isten birja Reménylünk és várunk 

Még csak azon kéréssel alkalmatlankodom a 
tisztelt szerkesztő urnák, bárha egy kissé ajangom 
is a dolgot : tanácsoljon egy czikkében nekünk fa-
lusiaknak valami ügyes dolgot, miképen lehetne 
a községben valami hasznos és a téli hosszú es-
téken egyúttal mullattató társaságot alakítani, te-
szem fel  olvasókört, kaszinót, népkönyvtárt vagy 
ilyesféle  valamit. 

L. 

Laborfalva,  1879. november 4. 
Tisztelt szerkesztő ur! 

A káinoki községi iskola tanítójául laborfalvi 
H o s s z ú F e r e n c z választatván meg, nevezett 
közönség szép ovatioval fogadta  uj tanítóját. 

Ugyanis kilencz fogattal  zászlókiséret mellett 
vonultunk be a zöld gályákból összeállitott, koszo-
rúkkal és ezen felirattal:  „ I s t e n h o z o t t ! " ékí-
tett diszkapu alatt, hol a fergeteges  idő daczára 
nagyszámú nép és az idős ev. református  lelkész 
fogadták  az uj tanitót a legszívélyesebb üdvözle-
tekkel. 

Az iskola termében pedig Ütő Dániel unitá-
rius lelkész, mint iskolaszéki elnök, igen szép szó-
noklatban kívánt uj állomásán boldog megelégedést, 
mire fiatal  tanitó barátunk általános köztetszést 
nyert köszönő beszéddel felelt. 

A czeremoniális czifraságoknak  nem vagyok 
ugyan bálványozója, de jól esett mégis egy kis 
tüntetést látnom ezen a téren is, mert én ebben a 
néptanítói állás fontosságának  elismerését és meg-
tiszteltetését látom. 

Fiatal tanitó barátunk megválasztásában nem 
csak Káinok nevelésügye, hanem háromszéki ta-
nítótestületünk is nyert, mert benne egy képzett, hu-
mánus és szerény, de a mellett önérzettel biró szi-
lárd jellemet nyertünk. 

Mind Káinok közönségének, mind fiatal  ta-
nitó barátunknak az uj helyzetben sok szerencsét 
kívánunk. 

Kádár Lnjos. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az erdélyi ev. ref.  egyházkerület 

Kolozsváron tartott közgyűléséről lapunk mai tu-
dósítása kiegészítéséül megemlítjük még, hogy a 
harmadik, vagyis utolsó napon több tanügyi kér-
dések tárgyaltattak. Többek között kimondatott, 
miszerint a tanári fizetések  minimuma 800 forint 
lesz a lakbéren kivül. Nagy-Enyedre tanároknak 
megválasztattak: Nagy Lajos és Keresztes József. 
Szászvárosra Vitus Lajos és Deák Gerő. A jövő 
évi kerületi közgyűlés pünkösd utáni vasárnapon 
kezdve Sepsi-Szentgyörgyön fog  megtartatni. 

— A h e l y b e l i n ő e g y l e t fillére»télye 
megkezdődtek a mult szombaton. Minthogy az ily 
fillérestélyek  iránt itt-ott meglehetős a l a p o s 



kifogások  ímrültek fel  s a legközelebbi estély (?) j 
után pedig jogosan is : a közelebbi választmányi 
iilés h a t á r o z o t t programmot szervezett az ily 
összejövetelekre. Az ezutáni fiilérestélyek  tehát 
o . s s z e lesznek kötve m u l a t t a t ó , ismeretterjesztő felol-
vasásokkal, szavalatokkal, énekkel stb. Az igy 
rendezett estélyek valahára meg fognak  felelni 
rendeltetésüknsk s az eddigi i d ő t ö l t é s e k (!) 
helyett valódi nemes élvezetekben részesülhetünk. 
Epen ezért üdvözöljük a választmányt életrevaló 
intézkedéséért, legalább a közönségnek semmi 
irányban nem lesz oka a z u g o í ó d á s r a . 

— K o r c s ol y a-e g y 1 e t e t szándékoznak 
városunkban létesíteni. Az életrevaló eszme már 
szélesebb körben elterjedt s a mint tapasztaljuk, 
sokfelől  érzett szükségen fog  segitni a téli sport-
nak ezen egészséges neme, ha az egylet megala-
kulhat. A kezdeményezőknek kitartása mellett le-
hetőleg sietni kell a rendezés, szervezkedéssel, meg 
kell ismertetni az ezzel egybekötött előnyöket, 
hogy annál többen tegyék magukévá nemcsak az 
eszmét, hanem hozzá is járulhassanak a kivitelhez, 
a menyiben t. i. az egyletnek anyagi kellékekre 
kell, hogy támaszkodjék. 

— S z e r k e s z t ő i űz e 11 e t. K. ít. urnák. 
Lapunk szerkesztőségéhez beküldött cikke nem kö-
zölhető. Nem mintha — a hogy ön irja — „a fel 
sőbb hivatalos közeg t ő 1 i s pressio m i á n i fé-
lelem" tartóztatna vissza, hanem csupán azért, mi-
vel ez a czikk mig egyfelől  önnek nem válik be-
csületére, más részről mi sem akarunk a magán 
boszunak semmi szín alatt közegei lenni. Az 
alatti" mellékletet illetőleg pedig tíssék ö t n a p 
a l a t t rendelkezni, ellenesetben s a j á t n e v e 
alatt valamely jótékony czéira átadjuk azonnal. 

— A m e g y e i k ö z i g a z g a t á s i b í z o t t -
s á g .közelebb megtartott gyűléséről szóló tudósí-
tásunk közbejött akadályok miatt lapunkból ki-
maradt. 

— M e g f a g y o t t .  A korán beállott tél 
már áldozatot vett nálunk is. Mult szerdán este 
egy szegény csavargó, Székely Ferencz, rongyo 
san, éhezve vánszorgott a libocz utca melletti réten, 
valószínűleg Kilyénbe, a legközelebbi faluba  akart 
menni. Azonban az éhség miatt elgyengülve, a hi-
degben átfázva,  meghúzta magát egy szénaboglya 
mellett, a hol megfagyott.  Hulláját csak másnap 
reggel találták meg és pénteken temették el. Nem 
tudjuk, a szegény csavargó hová való illetőségű 
volt, annyit azonban szomorúan bizonyit e szeren-
csétlen eset, hogy a szegény-ügy rendezésének 
eljött az ideje ; az illető községeknek volna felada-
tuk, hogy szegényeiket, koldusaikat ne enged-
jék világ csúfjára  kóborolni és menedékhely hiá-
nyában útfélen  dermedni. 

— N a g y t ü z volt mult éjjel Gidófalván  A 
tű', éjfél  után keletkezett, valószínűleg szándékos 
gyújtogatás következtében s több csűrt és gazda-
sági melléképületet hamvasztott el. A késő éjjeli 
órákban álmukból fölzavart  lakosok ijjedelme nagy 
volt, mivel erős szél támadt s a tüzet épen a leg-
sűrűbb házsorok felé  terelte A sok kéznek sike-
rült azonban az oltás, minden nagyobb veszély ki-
kerülésével. A kár különben igy is elég nagy 

— A z i n s é g b e ü t ö t t H á r o m s z é -
k e n — — a m e d v é k k ö r é . Történt pedig, 
hogy egyik városnak az erdejében tanyászott a 
csorda s elpusztult belőle két már régebbi idő óta 
gyengélkedő jármos. Megvizsgálták orvosilag és 
eltemették az erdőben jó mélyen, mintegy három 
méteres gödörbe. Rájok hordták azt a nagy tömeg 
kiásott földet  takaróul, hogy többé világosság ne 
érje a boldogultakat soha. Nagyon gyötörhetett 
a/onban ké t medvét az éhínség, sok jó pecsenyé 
tői lévén ő maczkóságok megfosztva,  mióta a 
csordát neoi hajtják a „havasra- s megsejtvén, hogy 
mi van ott a föld  alatt, miután nem találtak enni 
valót a földö  n, addig ásták a földet,  mig földszinre 
jutott a két cadaver s ezzel ugy elbánt a két macz-
kó, hogy eltűnt mindkettő a földnek  színéről. Csu-
pán a csontokat hagyták ott, szépen kipraeparálva, 
akár anatómiai muzeumba lehetett volna helyezni 

— B r u t á l i s e l j á r á s . Mikor lelkiismere-
tes szigorúsággal járnak el az illető közegek hiva-
talos teendőikben, azt csakis méltányolni lehet. Mi 
kor azonban a falusi  „polgár", névszerint Boros 
(Csuka) Zsiga Oltszemen agyba-főbe  veri a Ó3 
éves Gábor János ottani lakost: az ilyen „h i v a-
t a l o s e l j á r á s " megérdemli, hogy C s u k a 
uram közelebbi érintkezésbe jusson a járásbíróság 
bűnügyi osztályával Gábor János ugyanis vértől 
eltorzított arcczal jött be tegnap Sepsi Sztgyörgyre, 
hogy m é l t á n y o s elégtételt nyerhessen oltszemi 
Boros (Csuka) Zsigával szemben, a ki őt saját há-
zában a földre  tiporta s kegyetlenül megütlegelte 
azérr, mert Gábor János nem akart közmunkára 
menn;, mig puliszkáját nem fogyasztotta  el. 

y N e c r o l o g . Kisborosnyói ev. ref.  lelkész 
Aibu Endre nov. 6-án temette el szép reményű 
tehetséges 21 éves fiát,  Z s i g in o n d o t, ki a lco 
lozsvári tan. képezdét kitűnően végezte. A kedve-
zőtlen idő daczára is nagyszámú közönség részvéte 
mellett tétetett sírjába A nagy szorgalom alatt 
megtört ifjú  nyugodjék csendesen 1 

— B á r ó t h r ó l i r j á k n e k ü n k : A meg-
előző évek itt sokkal kedélyesebben folytak  le, 
mint a mostani, melynek farsangján  csupán egyet-
lcn bál volt. Igen, ez év csak egy nyilvános bál-

lal dicsekedhetik. S ki e bálnak tanuja volt, ön-
kénytelen is arra a gondolatra kellett jönnie, hogy 
a különben kedélyes fiatalságunk  kedvét más al-
kalomra gazdálkodja meg. Nem csalódtunk, mert 
valóban ifjaink  kedvükkel és lábukkal azért gaz-
dálkodtak, hogy a november 22-én rendezendő 
K a t a 1 i n b á 1 on annál jobban használhassák. 
Hogy is ne ? hisz azon dicséretes szokásunknál 
fogva,  hogy még vigadni sem szeretünk czéltalan, 
jótékony czélu vigalom lesz rendezve a szegény 
tanulók felsegité  ;ére; örülni fognak  mindnyájan, 
hogy filléreikkel  a valbóan üdvös czélhoz járul-
hattak. A vidék szépei is iparkodnak a szent czél 
iránti tekintetből a bálon részt venni. Tartsa meg 
az ég a nemes tanügybarátot, ki a szégény jóra 
törekvő tanulók helyzetét felfogván,  sorsukon ez 
uton is kiván segíteni. —r. —s. 

A k i r á l y é 1 c z e. Ő felségéről  a következő 
adomát jegyzi föl  a „Magyarország" : — 0 felsége 
a legutóbbi kihallgatás alkalmával, mely igen so-
káig tartott, annak végén sem veszítette el kedé-
lyét. Utoljára egy uri ember járult eléje, a ki birói 
hivatalba akart lépni, de idős ember lévén, azt 
csak úgynevezett „korengedély"-lyel teheti O fel-
sége az első szavaknál azonnal észrevette, hogy 
a kérelmező ügyének igen nagy feneket  kerit. 
Félbe szakította tehát e szavakkal: „mit kiván?" 
„korengedélyt felség."  „Azt magam is szeretném", 
volt a király válasza. 

— A z e g y e t e m e s tanitógyülés végre-
hajtó bizottsága ülést tartott Péterffy  Sándor el-
nöklete alatt A gyűlés elfogadta  az öttagú bizott-
ság amaz indítványát, hogy a szövetség létesítése 
ügyében memorandum készítésével bizassék meg, 
a melyben kifejti  egyrészről a szövetség czélját, s 
másrészről a vallásügyi és belügyi minisztereket 
fölkéri  azon irányelvek kijelentésére, a melyek 
szerint a készítendő alapszabályokat helybenhagy-
nák s a szövetség eszméjének keresztülvitelét a 
maguk részéről is jónak vélnék. Tanos előterjesz-
té jelentését az iskolai takarékpénztárak ügyében 
kiküldött bizottságnak. Az eddig beérkezett 11 je-
lentés kivétel nélkül ez intézmény ellen szól A 
bizottság csak a többi jelentések kézhezvétele után 
fog  határozni. Végül a gyűlés Péterffy  indítványá-
ra elhatározta, hogy az Eötvös-ilap támogatása 
végett fölhívást  intéz a tanítótestületekhez. 

•— A m a g y a r h o n i ev. ref.  öt egyházke-
rület egyetemes tanügyi bizottsága f  hó 24.-én 
Budapesten gyűlést fog  tartani, melynek egyik 
tárgya leend a középtanodákban használandó kézi 
könyvek kijelölése. Tisztelettel felkéretnek  a tan-
férfiak,  valláskülönbség nélkül, kik gymn. haszná- j 
latra bármely szakra tartozó kézi könyvet szer-
zettek — valamint a kiadók, kik ilyet közrebo 
csátottak — ha azt tekintetbe vétetni kívánják, 
méltóztassanak e munkából egy példányt. Török 
Pál ref.  superintendenshez — mint a jelzett tan-
ügyi bizottság elnökéhez — folyó  hó 20 ig Buda-
pestre elküldeni. 

— A Z i c h y-A s b ó t h ügy, mely egy időre 
már lekerült a napirendről, most újra más fordula 
tot kezd ölteni. A jockey-klub választmánya f.  lió 
3-án este 11 órakor ülést tartott a nemzeti kaszinó 
helyiségében Az ülés tárgya Zichy Ferr Viktor 
ügye volt, s ez annyira érdekelte a tagokat, hogy 
a választmány csaknem teljes számmal megjelent 
a gyűlésre. Még vidékről is sokan feljöttek,  többek 
közt Andrássy Gyula gróf  is. A tanácskozás ered-
ménye az lett, hogy november 6-ikára rendkívüli 
közgyűlés hivatott egybe Zichy Ferr. Vikcor kizára-
tása ügyében. A választmány ezen ülésében 2 
szó ellenében egyhangúlag elhatározta, hogy a 
közgyűlésnek gr. Zichy F. V. kizáratását fogja 
javasolni. — Másfelől  a következőket jelentik 
Gr. Zichy F. V. a napokban párbajra hivta ki As-
both Jánost; Asbcth segédei kijelentték, hogy el-
fogadják  a felhívást,  de oly feltétel  alatt, ha egy 
12 tagu becsületbíróság, melybe 6 tagot Asbot'n 
segédei neveznek meg, gr. Zichy F Viktort pár-
bajképesnek jelenti ki. Ezt Zichy nem fogadta  el, 
hanem az egyesült ellenzék helyiségeiben, a „Ma-
gyarország" szerkesztőségében és mindenütt ke-
reste Asboth Jánost, hogy tettlegesen bántalmaz-
hassa. Gr. Zichy segédei e nemes szándékról ér-
tesülvén, rögtön kijelentették, hogy tovább segé-
dei nem lesznek. Zichy F. V. ujabb segédeket 
még eddig nem talált; felszólított  ugy^m többeket, 
de felszólításait  mindenki visszautasította. Ugy ér-
tesül az „Egyetértés", hogy Asbóth segédei kije-
lentették, hogy a történtek után Asbóth János gr. 
Zichy F. Viktorral meg nem verekedhetik, s ha 
ez utóbbi Asboth ellen arra vetemednék, hogy őt 
tettleg bántalmazza vagy utczai. botrányt provo-
káljon, a megtámadott egyszerűen l ő j e a g y o n 
az erőszakoskodót. 

— P á 1 y á z at. A kolozsvári m. k. egyetem-
nél szegény erdélyi bábanövendékek számára rend-
szeresített 24 ösztöndíjas állomás — mely után az 
illetők az öt hónapig tartó tanfolyam  alatt 50 kr-
nyi (15 frtos  előleges h?vi részletekben fizetendő) 
napidíjakban részesülnek — 1880 évi januárhó 11-én 
kezdődő tanfolyam  idejére be fogván  töltetni, erre 
ezennel pályázat hirdettetik. Felhivatnak tehát 
mindazon erdélyi illetőségű bábanövendékek, kik 
a fenti  ösztöndíjra igényt tartanak, hogy ez iránti 
bélyegtelen folyamodványukat,  képességi és sze-
génységi bizonyítványokkal  fölszerelve,  folyó  évi 
november végéig az illető községi elöljáróságnál 
adják be. 

a k.-vásárhelyi szegény s munkaképtelen Stepha-
nie menház javára tett szives adakozásokról. 

Pap András és Binder Lajos gyűjtése K.-Vásár-
hely város 4, 5 és ó-ik tizedéből. 

Kovács Tamás 1 v. pityóka, Lakatos György 
10 kr, Balog Gyuláné 1 frt,'Nagy  Lázárné 20 ki-, 
Csiszár András 20 kr, Jancsó József  20 kr, Jan 
csó Antalné félkupa  zsir, Benkő Dániel félv.  bab, 
Megyaszai Pál 20 kr, Klein Márton félv.  bab. Ko-
vács Sándor egy félv.  bab, Csekme Lajos 1 v. 
pityóka, Kovács János 50 kr, Kovács János mészá-
ros pityóka, bab, 1 —1 véka, Mátis József  2 kupa 
paszulyka. 

Fogadják a buzgó gyűjtők s szives adakozók 
a szegény s munkaképtelen öregek nevében kife-
jezett leghálásabb köszönetünket. 
B. Szeutkereszty Stcphnnie, Nagy Károly, 

e l n ö k - jegyző. 

Felelős szerkesztő: Máük József. 

Kiadótulajdonos: Iíe>nsteiu M i n k . 

_Sz. 7871. Háromszékmegye alispánjától. 

Pályázati hirdetés. 
Törvényhatósági központi iktató Könczei Bé-

la az árapataki csoportban körjegvzövé lett vá-
lasztásával hivataláról lemondván, a mltsg. főispán 
urnák 858. idei szám alatt tett intézkedése szerint, 
ezen hivatal betöltésére pályázat hirdettetik. Pá-
lyázó köteles bebizonyítani kifogástalan  erkölcsi 
életét és megyei illetékenységét s ha netalán h:i 
sonló hivatalt viselt volna, --- azt kellő okmányok-
kal tanúsítani. 

Pályázati határidő november 30-ika, mely 
idő alatt a folyamodás  közvetlen ő méltóságához 
lesz beadandó. 

Kelt S.-Szentgyörgyon 1879 nov. 7-én. 

FORRÓ FERENCZ, 
alispán. 

Árverezési Iiírdetmény.. 
Alattirt községi elöljáróság által közhirré té-

tetik, miszerint Nagy-Borosnyó nagyközségben, 
mint szabad joggal biró heti- és országos vásáros 
helyiségben, a szesz és pálinka árulhatási jog a 
községi korcsmaházzal együtt; a sör, piaczi bel-
vám és baromezédula írás, egy szóval mindennemű 
piaczi jövedelmek külön-külön a jövő 1880-ik köz-
igazgatási folyó  egész évre f o l y ó  é v n o v e m-
b e r h ó 25-én d é l e l ő t t i 9 ó r a k o r Nagy-
Borosnyó községházánál tartandó nyílt árverezés 
utján haszonbérbe fog  adatni, a mikor is zárt Írás-
beli ajánlatok a kikiáltási árnak io"u-ával, mint 
bánatpénzzel ellátva, elfogadtatnak. 

A kivenni szándékozók a bérleti feltételek 
felől  addig is a községi elöljáróságnál felvilágosi-
sitást nyerhetnek. 

Nagy-Borosnyón, 1879. október 25. 
KÓNYA  SÁNDOR, Id. SZABÓ LAJOS, 

községi jegyző. 2—3 helyettes biró. 
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