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79. szá.m

Megjelenik ezen lap heten-'
kint kétszer:
csütörtökön és vaaftrnap

Szerkesztőségi iroda:
Fo{>iac, Caulak-féle ház,

Előfizetési feltételek:

Ijová a lap szellemi részét

íelyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
Fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . 1 frt 50 kr.

illeti) közlemények
küldendők.

Kiadó hivatal:

Hirdetmények dija:

Pollik Mór könyvnyomdája,

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.

hová a hirdetések és
előfizetési pénzek

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

bérraentesen intézendők.
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A háromszéki káziipar-egyesület
kiállítása.

I.
Háromszékmegyében a háziipar-egyesület
még nem régi intézmény. Midőn hallottunk először arról, annak szá' dékolt létesitéséről, az
aggodalom bizonyos neme szállott meg benőnket. Nem mintha féltettük volna a székelységet, melynek munkára termett fiai és leányai
a h?zaiipar gyakorlásában, ápolásában talán széles Magyarországon egyedül tűntek ki; hanem
féltettük az .egyesületet' magát, hogy nem
fogja eltalálni azon iparágat, mely mint házi
ipar, legnagyobb pártolásnak örvendhet megyénkben.
Szerencsére ma már aggodalmainkat a tények, örvendetes cáfolat gyanánt eloszlatták.
A háziipar egyesület a szövészet fejlesztésében
látta az ipar emelkedését nálunk. És eltalálta.
Ez a nép, mely már eddig is »magakezeszó'tteíonta« ruhával öltözködött, a legprimitívebb
szövőszékeken bámulatos csinosságu és alig lii
hető tartósságu kelméket állított elé, ez a nép
most utalva van iparágát nemesíteni s olcsó
áron köftnyü eszközökkel tökéletesíteni.
A háziipar egyesület a szövészet terén már
eddig is érdemeket szerzett magának. A megye különféle részeiből tanítványokat fogadott
fel, a kik kitartó szorgalommal, a székelységet
annyira jellemző fogékonysággal és ügyességgel rövid idő alatt elsajátították a szövészet
minden titkait, beleavatták magukat annak minden ágába és munkájokat büszkén álliták ki a
városház nagytermébe közszemlére
A kiállitás holnap fog megnyílni a közönség számára. Hihetőleg távolabb vendégeink is
lesznek ez alkalommal, kik meggyőződést fogna*. maguknak szerezni arról, hogy az egyesület helyes uton jár. Közvetlen szemlélni lehetnek a hangyaszorgalom gyümölcsének, mely a
szövő intézet vezetőit és munkásait egyaránt
dicséri
Feltesszük, hogy Háromszékmegye lakosai
közül kevés ember van, ki a szövő tanműhely-

A megfagyott föld.
(Vége.)

Önkénytelenül tolul fel a kérdés, hogy a meg"fagyott föld nyáron mennyire olvad fel ? mekkora
a legnagyobb hideg ? mi a sorsa ekkor a folyóknak? fenékig fagynak? elapadnak-e? minő árvizek vannak tavaszszal ? Távolról azt hinnők, hogy
a föld több száz meternyire lévén megfagyva, folyók télen nem lehetségesek, mivel a föld szinén
a higany is megfagy.
Angol utazónk,'ki 1865 — 8 közt utazott, Alaska és Kelet-Sziberiában, ezen kérdésekről igy
szól : „A Tukonparti laza föld a mi tapasztalatunk
szerint nyáron 30—35 cmnyire engedett föl, Bulkley ezredes szerint a Behring-szoros amerikai oldalán 20 cmnyire, az ázsiain jó meleg vezető szikladarabok közt 70 cmnyire.
Az Alaska és Szibérián átvezetendő távirdavonal szárazföldi részén Bulkley ezredes télen is
dolgoztatott és midőn a távirdaoszlopokat 70 cm.nyire ásták le 400 C. hidegben a vasszerszámok
elvesztették élüket és gyakran elpattantak.
A legnagyobb hideget 1866. dec. 5-én észleltük, mikor hőmérőnk 50° C-t mutatott. A Tukon
ekkor sem fagyott meg fenékig, a jég mély viz
felett 120 crnnyi vastag volt. Azt hiszem, hogy a
hótakaró és a viz sebes folyása gátolják meg vastagabb jég képződését és a folyó fenékig fagyását.
Az indiánok egész télen léket tartottak nyitva a Tukon jegén, hogy vizet hordhassanak és lazacokat fogjanak.
Május 19-én a Tukon jege feltört. Nagy zirzür lett; jég- és fadarabok nagy tömegekben és
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lyel és annak már forgalomban levő számos
készítményeivel ismeretes nem volna Hisszük
mindazáltal, hogy m í g azokra nézve is, kik
majdnem mindennap látták a szövő tanműhelyt,
e kiállitás felette érdekes és tanulságos lesz.
Laputik jövő számáa részletesen fogja
•smertetni a kiállitottakat.
Addig is azonban nem tehetjük, hogy a
magas kormánynak ez intézkedéseért őszinte
köszönetet ne mondjunk. A székelység legszegényebb osztályának is kenyeret adott kezébe
s ha áldozatkészségével, melyet eddig is eléggé
tanúsított az' egylet iránt — hozzá fog járulni
m é g n a g y o b b m é r t é k b e n , akkor a
háromszékmegyei .háziipar-egyesület* hovatovább biztosabb lépésekkel fog haladni kitűzött
célja felé.
Szükséges lesz mindenesetre a megyei lakosság részvéte, támogatása, meg nem szűnő
pártolása is az intézet iránt. — Ez esetben az
egyesület évről évre virágzóbb lesz s a székelység ipari érdekeit hova-tovább nagyobb
eredménynyel fogja munkálni.
Ebben a reményben üdvözöljük a háromszéki háziipar-egyesületet!

H.
* A belügyminiszter körlevelet intézett az országban levő összes jótékonysági egyletekhez, nevezetesen a 135 nőegylethez, melyben azokat fölszólítja, hogy járuljanak hozzá közös erővel a mozgósítás és a harcok következtében annyira szükséges segélyezés előmozdításához és keresztülviteléhez. Egy másik körlevélben fölszólittatnak a főispánok, polgármesterek stb. hogy az egyleteket
ezen működésben minden eszközzel hathatósan támogassák. Ezen körlevelek egészen részletes gyakorlati intézkedéseket, utasításokat és tanácsokat
tartalmaznak a pénz és anyaggyűjtés, továbbá pedig a gyors és célszerű segélyezés tekintetében,
ugy hogy ezen ügy országosan szerveztessék és a
segélyezés hosszadalmasság nélkül nyujtassék a
mozgósítottak családjainak, a sebesülteknek, a reconvalescenseknek és a netalán elesettek árváinak,
mint azt a körlevelek külön felsoroljak. E szerint
ezen fontos ügy országos jeleggel fog bírni,a mint
a belügyminisztérium minden lehető támogatást és
segítséget kilátásba helyez.
óriás sebességei az akadályokat elsöpörve rohantak tovább. Győzelmes előnyomulásukban egész
szigeteket söpörtek el, mi izgalmas látvány volt a
Nalutóban töltött egyhangú tél után.
E tavaszon a Tukon 450 cmnyire (14 láb)
áradt, az Anadyr 620 cmnyire (20 láb).
Az ötödik napon a zajlás megszűnt s mi a
hetediken útnak indultunk bőrcsolnakokban a szabad folyón felfelé, csak egyes jégdarabokkal találkozva."
Ez idézetekből látható a tény, hogy a folyók
fagyos földön télen sem fagynak meg, fel vannak
hozva ennek valószínű okai: a védő hó- és jégtakaró, a viz sebes folyása, azt is látjuk, hogy az
árvizek tavaszszal nem oly túlságosak : a Duna
rendesen 15 lábbal árad a normális vízállás fölé,
1875-ben 25 lábra emelkedett, mig a Tukon 1866
tavaszán csak 14, az Anadyr 20 lábra. De az a fő
kérdés, hogy honnan kapják e folyók folytonos
táplálékukat, ha a föld 200 meternyire meg van
fagyva télen-nyároi. Mert a föld felületén képződő
viz tavaszszal és nyáron gyorsan lefoly ; mint az
árvizek idejéből emlékszem, Bicsbő! Pestre négy
nap alatt érkezik le a zaj. Télen pedig a föld felületén nem képződhetik viz, mégis a sarki folyók
vizbők az év minden szakában.
Ezen paradoxon megértésére egy excursiót
kell tennünk a meleg források és artézi kutakhoz,
úgyszintén a gletscherekhez.
A fagyos földön meleg források is vannak,
mint angolunk következő szavaiból kitűnik: „Az
Ulukuk folyóba bő meleg források ömlenek, ugy
hogy a folyó ritkán vonódik be jégkéreggel, ezért
az ingelétek ide épiték föfalujokat."
Melegforrásnak nevezik azon forrásokat, melyeknek hőmérséke magasabb, mint az illető hely
évi közép hőmérséke, azaz a mely források 20 meternél mélyebbről fakadnak.

Nyilttér sora 15 kr.
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A. z o k k u p á c i ó.
Zavaljéból jelenti Zach t. e hó 6-áról, hogy
heves küzdelem folyt Bihács mellett, és jobb szárnyunk elfoglalta e vár jelentékeny előmüveit, de
balszárnyunk akkor még nem volt képes kiverni
az ellenséget állásaiból. Igy tehát Bosznia éjszaknyugati részében is megküzdött már az akció a
felkelők ellen.
Szapáry altábornagy jelenti 7-ről:
A megvert ellenség tegnap délig tartó sűrű
köd oltalma alatt, részben rendetlenül, de nagyobb
csapatokban a Szprecsa mögé vonult vissza. Szapáry altábornagy megszállva tartja a gracsanicatobuk-maglaji utat és megerősiti ezt az állást.
a. szept. 5-én szenvedett veszteségek ezek:
Klein főhadnagy, Schmidt, Simacsek, és Meister
hadnagyok, Benigni tiszthelyettes és 60 ember elesett; 12 tiszt és 330 ember megsebesült, 33 ember
hiányzik.
Zach tábornok jelenti Zavaljéból 7-ről: Ma
heves küzdelem folyt. A jobbszárnyon Bihács két
legfontosabb előmüve hatalmunkba került. Balszárnyunk előtt még az ellenség hatalmában vannak
a positíók.
A dohojí állapotokról jelentik a „Neue Freie
Pressenek" :
Szapáry hadosztálya visszavonulván a mult
hónapban Dobojba, a Morava partján igen kedvező
állást foglalt el a Tribova-Batajem planinán. Állásának jobb szárnya Dobojra, bal szárnya pedig
Kotorszkora támxszkodik. Mindjárt megérkezésekor jól elsáncolta magát és az ágyuknak ütegállásokat készíttetett. Az ellenság is elsáncolta magát,
és néhány ágyúval erősítette msg állását. E i n í k
állása sokkal gyengébb mint a miénk és ágyiilövésnyire félköralakban veszi körül a miénket. Aug.
20 ka óta naponként folyik a küzdelem, mslyet a
fölkelők támidása idéz elő, és a mslyet vissza vernek csapataink. Kivált tüzérségünk nagy pusztítást visz végbe az ellenség sorai közt, és a tisztek
beszélik, hogy némelyik lövés után valóságos jaj veszéklést hallatnak a fölkelők.
Aug. 31-étől sz^pt. 2-áig naponként ágyúztak
Dobojban egy kaveset. A Dobojból Szerajevóba
vezető ut rosszabb, mint valaha. Á sok kocsi egyes
helyeken, a többi közt a vranduki défilében, anynyira fölvágta, hogy a nagy teherszekerek alig
vergődhetnek át rajta. Doboj és Vranduk közt ismét csökkenőben van a biztosság*. Az útról számos
fölkelő vehető észre a Boszna jobb partjának magaslatain, a honnan lődözni lehet a szűk völgyet
ezek 10—15 emberből álló csapatokban folyton fi;
gyelemmel vizsgálják az utat.
Az artézi kutak is források, melyekből önerejéből emelkedik a viz, csakhogy az első fúrást nem
a természet hozta létre.
A melegforrások és artézi kútik hőmérsékéből következtethetünk a mélységre, melyből a forrás fakad.
A budai melegforrások 220 C. hőfokuak.
A margitszigeti artézi
kút
45° C. hőfokú .
A városligeti artézi kút 730 C.
„
Ezen hőmérsékek 284, 860 és 1500 meter'oen
találhatók.
Két lejtős vízhatlan fö l d r é t e g közt egy
v i z t a r t a l m u van, m ily.iík fálső rés:? a
budai hegyekben a földszínen fekszik és a légköri csapadékokai felveszi s a hőforrásokat és artézi kútakat táplálja. A tünem íny azon egyszerű
törvényen alapszik, hogy egy görbe csőben a folyadék egyenlő magasságra törekszik.
Ha a viz beömlése jóval magasabban történik, mint kifolyása, artézi szökő kút keletkezik.
A fagyos földön levő források mind a mi meleg forrásaink és artézi kútainkhoz hasonló viszonyok közt jönnek létre, ott tulajdonképen minden
forrás meleg forrás, mert hőmérséke magasabb a
o'' fokú viznek is az évi középhőmérséknél.
Azonban, hogy miként jut a fagyos föld alá
a viznek nem apadó mennyisége, arra csajj: a jégárak — Gletscherek — tanulmányozása óta lehet
felelni.
Örök hóval boritott hegyeken a századok
alatt fölhalmozódott hó a felső rétegek nyomása
alatt jéggé mered ez a jég a völgyeken mérföldeket foglalhat el és lassan csúszik lefelé; alakját a
a völgy szeszélyes alakjához alkalmazva és általában a föld vonzásának engedve minden pontja mozog, ép ugy, mintha folyadék volna, csak hogy
mozgása több ezerszer lassúbb.

gye közigazgatási bizottságának őszinte elismerésével fognak találkozni.
2. Az erdélyrészi helvéthitü elemi népiskolák
számára az 1868. évi 38. és az 1876. évi 28. t. cikkek alapján s az 1868. évről az 1877-ik év végéig
közrebocsátott miniszteri rendeletek, valamint az
erdélyrészi h. hitvallású egyházkerület ide vonatkozó szabványainak tekintetbe vételével kiadott
„tanterv, utasítás és rendszabályok" hivatalos használatra megküldetvén, e nagy gonddal összeállított
munkából lehet látni egyebek mellett egyfelől azt, hogy emiitett egynázkerület tantervében a
hat évig tartó mindennapi és 3 évre terjedő ismétlő iskolázás elrendelésével mind azon tantárgyak fel vannak véve, a melyek az 1868. évi népoktatási törvényben felsoroltatnak; másfelől azt,
hogy
mindazon helyeken, hol áldozattal is csak
Keleti
hírek
Az oroszok bevonultak Bátumba is. Ezzel is gyenge egyházközségi iskola tartható fenn s nem
kevesebb okuk lenne Konstantinápoly fenyegeté- zetiségi aggodalmakra nincs ok : az egyházközség
sére. Eddig legalább azt állították, hogy azért nem iskoláját az egyházkerület 1871. évi népes főegyvonulnak el a török főváros alól, mert nem adja háztanácsának 256. számú határozata szigorú szem
át a porta a várakat. De ilyen ürügyet még so- előtt tartása mellett az egyházmegyei tanács közkat találhat Oroszország, és hamarjába aligha fogja vetítésével k ö z s é g i , vagy á l l a m i iskolává leendő átalakításra felajánlhatja, mely intézkedés
messze vinni csapatait Konstantinápoly alól.
egyik főbb akadályát fogja megszüntetni azon töPétervár, szept. 7. Hivatalos. Nikolajevics Mi- rekvésnek, hogy több szegénységgel küzdő ev. ref.
hály nagyherceg jelenti 6-ról a cárnak: Szeren- felekezési népiskola az állam régóta sovárgott secsém van _ gratulálni felségednek Bátum megszál- gélyét igénybe vehesse.
lásához. Épen most kaptam SzViatopolk Mirszki
főhadsegéd következő jelentését: Ma reggel 11
3. A községi iskolák fentartási költségvetéórakor bevonultak az orosz csapatok Batumba. A seinek beterjesztése alkalmával számos esetben
kikötőben kitüztük az orosz zászlót, és az orosz azon hiányosság fordulván elő, hogy azok mindhatóságok átvették a kormányzást. Dervis pasa a annyiszor nem a községi elöljáróság és iskolaszék
lakosokból, keresztyén és muzulmán papságból közös .'megállapodása folytán s nem is mindig a
álló küldöttség élén fogadott. A török polgári ha- községi háztartási költség előirányzat és az illető
tóságok még az orosz csapatok bevonulása előtt adóhivataltól kiveendő községi adóróli kimutatás
eltávoztak. Batumban körülbelől 15 tábor maradt. melléklésével adatnak be, miután az erre vonatDervis pasa iparkodik ezeket is elszállítani a leg- kozó tanfelügyelői figyelmeztetések nem látszanak
rövidebb idő alatt. Nurid vezérőrnagy neveztetett célra vezetni, az illetők közigazgatási bizottsági
ki a város ideiglenes kormányzójává. Az ország- uton is figyelmeztetendők lennének az előbb jelban nyugalom uralkodik.
zett hiányok s ebből kifolyólag a hivatalos köA keleti Rumélia szervezésére kiküldött nem- zegeket felesleges utánirogatásokkal terhelő munkák
kikerülésére.
zetközi bizottság — jelentik a Standardnak Berlinból, — szept. 15-ike előtt nem kezdheti meg mű4. A tanitói fizetések pontos kiszolgáltatásáködését, ámbár szept. i-jére kellett volna össze- nak elmulasztása miatt ismételten panaszok emelülnie. Ausztria-Magyarország ugyanis közölte a tetvén, miután világosan kitűnt, hogy az e tekínhatalmakkal, hogy delegáltjai 13-ka előtt nem ve- tetbeni megakadásoknak legfőbb oka abban rejhetnek részt a tanácskozásokban. A ruméliai re- lik, mert a községi elöljáróságok a 3°|„ pótadó s
formok megállapítását illetőleg nehézségektől fél- egyéb községi járandóságok kellő időkbeni behajnek, mert Anglia hir szerint alkotmányos intézmé- tásáról nem gondoskodnak : e nehézséget illetőleg
nyeket követel, mely kívánságot valószínűleg csak az illetők komolyan figyelmeztetendők lennének,
Ausztria fogja támogatni. A bizottság főfeladata hogy a hátrá lékos községi járandóságok jövő oklesz megállapítani a ruméliai főkormányzó műkö- tóber hó 1 napjáig terjedő beszolgáltatásáról anydésének határait, és közigazgatási, valamint pénz- nyival inkább gondoskodjanak mivel ujabbi panasz
ügyi szervezetet dolgozni ki e tartomány részére, esetében ellenök az 1876. évi 28. t. cikk 7. §-ában
melyeknek összhangzásban kell lenniök az 1875. előirt fegyelmi eljárás mulhatlanul alkalmazásba
konstantinápolyi conferentia közigazgatási reform- fog vétetni.
jaival.
5. A községi tanitói állomások betöltésénél
azon tapasztalat tétetvén, hogy a választási jegyzőkönyvek gyakorta hiányosan, s a népoktatási
Káromszékmegye közig, bizottsági törvény, valamint az e tárgyban keletkezett miniszteri utasítások és rendeletek vonatkozó szabványaiülóse szeptember 3-án
nak figyelmen kivül hagyása mellett sokszor a legYajna Sándor kir. tanfelügyelő jelentése.
lényegesebb pontok kimaradásával vétetnek föl s
Tek. közigazgatási bizottság 1
ebből kifolyólag a hivatalos közegek akárhányszor
A megyei népnevelésügyre vonatkozó jelen- időt és munkaerőt szükségtelenül fecsérlő helyreigazításokkal
terheltetnek, ezen nehézség lehető
tésemet mult augusztushó 13-tól a jelen időpontig
terjedőleg a következőkben van szerencsém elő- kikerülése tekintetéből óhajtandó volna, hogy a
választási jegyzökönyvek valamint a tanitói dijleterjeszteni :
1. Örvendetes tudomásul legelőbb is kedves velek miképi szerkesztése határozottan megállapitkötelességemnek tartom felemlíteni, miszerint a tassék s az ahhoz alkalmazkodás az illetőknek köbaróthi gazdászati szakosztálylyal kapcsolatos felső telességökké tétessék.
népiskolai könyvtár gyarapítására t. Dobay Ferenc, szegedij illetőségű m. királyi távirdatiszt 10
Ezen havi jelentés tudomásul vétele után re
osztrák értékű forintot, t. Stein János kolozsvári feralt tanügyi darabok közül felemlitést érdemelkönyvkereskedő ur pedig 24 forint 50 kr értékű nek a következők :
könyvadományt szíveskedtek ajándékozni. E szives
i. A márkosfalvi, nagy-borosnyói, szacsvai
adományok nemcsak a nevelésügy, de egyszers- községi elemi vegyes népiskolák tanitó választási,
mind a székely nép iránti meleg érdeklődésnek is állandósitási elnökök kiküldéseért folyamodván, e
tényleges bizonyítékai lévén, kétségen kivül e me- megbízatás teljesítésére az elsőhez Lázár Mihály,
a két utóbbihoz Hollaki Attila és Újvárosi József
Tudvágytól égő tudósok holnapokat töltöttek közigazg. bizottsági tagok küldettek ki.
ezen jégárak mellett azok mozgását tanulmányoz2 A maksai ev. ref. felekezetiből községivé
va, mindnyájan megerősítették, hogy a jég mozog. ujonan átalakított fiúiskola 1877)8 tanévi fenntarHa egy jégkochót vasrostélyra teszünk és tási szükségleteinek részbeni fedezésére 180 frt
nagy súlyokat rakunk rá: a jég lassan áthatol a államsegély utalványoztatván, vallás és közokt. m.
rostély nyílásain.
kir. miniszter ur ő nmltga kegyesen megengedni
A fagyos talajban levő jég a súrlódás miatt méltóztatott, hogy ezen község, mely külön leánymég lassabban halad, de a föld folytonos vonzá- iskolája mellett 300 frt évi pénzfizetés s a szokásának mégis engedni kénytelen.
sos illetményekkel több év óta rendes tanítót alTegyünk egy számítást ezen mozgás minemű- kalmaz, a fiúiskola mellé is hasonló fizetéssel beségéről.
állítandó tanerőt alkalmazhasson.
A városligeti artézi kút naponként 35.000 köb3. Mikóujfalu községének az iránti folyamodáláb vizet ad, a kút felső nyiiása 1 négyszög láb sa hogy az államtól nyert 3000 frt épitési segély
levén, a viz feltódulási sebessége másodpercenkint után esedékes 3°|n kamatnak 15 éven át a tanitói
láb, míg a Dunáé hat akkorra.
nyugdíj alapba kötelezett beszolgáltatása alól, menAz a viz, mely a cső külső nyílásán kifoly, a tessék fel, vallás és közokt. miniszter ur ő nmltga
föld minden irányból áramlik a cső alsó nyílásához által elutasitólag lett elintézve.
és pedig ha a víztartalmú réteg 4 öl vastag és 25"!,
3. Ugyan Mikóujfalu községének az iránti kévizet tartalmaz 100 ölnyire a cső alsó nyílásától rése, hogy az ott alkalmazott két tanerő évi fizeláb sebességgel másodpercenkint, a mi egy tése 300 írtról 400 frtra emeltessék, miniszter ur ö
nap egy metert teszen.
nmltga rendeletére tárgyalás alá vétetvén, a fofyaHa a jég a fagyos talajban 10 év alatt halad- modó község által felhozott indok elégtelensége
na egy métert, mégis minden 7 négyszmfdre jutna folytán a közigazg-. bizottság által nem hozattategy az artézi kúthoz hasonlő böségü forrás.
hatott ajánlatba, mivel azon eset, hogy valamely
A 200 meter vastag fagyos kéreg alól oly község fürdőhely közelében fekszik s e miatt ott
hőforrás jőne, melynek hava ezelőtt 2000 évvel az a7. élelmi cikkek drágabbak — Háromszékmegye
500 meteres talajból fakadó források pedig azon több községénél előfordulván, a tanitói fizetés felhóból táplálkoznának, ijiely a bibliai világteremtés emelése az egyiknek megadott engedélynél fogva
idejében esett.
valamennyi által igénybe vehető lenne. E körülWinltler Albert.
mény pedig az állampénztárt más égetőbb szükségeink mellett annyira terheltetné, hogy ebbéli
E hó 4-kén W a l d s t á t t e n tábornok dandára, az 54. ezred és egy hegyi üteg előnyomult
a Boszna mentében fölfelé az ellenség jobb szárnya ellen. Több óráig tartó véres csatában visszaverettek a fölkelők. Veszteségünk körülbelől 160
halott és sebesült. Ugyanez nap két zászlóalj küldetett Tesaujba és Kosznába a lakosok lefegyverzésére ; állitólag itt is küzdelem volt A Boszna
jobb partjának magaslatáról Doboj és Maglaj közt
5-én lőttek a fölkelők az uton menő szekerekre. A
közlekedést félbe kellett szakitani; de a fölkelők
azonnal szétoszlottak, amint Dobojból és Maglajból gyalogságot és ágyukat küldettek ellenük:
E kirándulásokról sincs még részletes jelentés.

kötelezettségének legjobb akarata mellett sem t e
hetne eleget.
Hasonló értelemben láttatott el a kovásznai
községi elemi fiúiskolának ugyan aféle tárgyat érdeklő kérése is.
5. Maksa községének az iránt benyújtott folyamodása, hogy iskola épület állítására 4000 frt
államsegély s ugyanannyi kamat nélküli kölcsön
engedélyezése eszközöltessék — célirányosabb s
kevesebb kiadást igénylő terv megállapítása végett
kiadatott a megyei kir. tanfelügyelőnek.
6. Márkosfalva községének az iránt beadott
folyamodása, hogy az ott építendő községi népiskolai épület költségeinek fedezésére 3000 frt államsegély eszközöltessék, a szabályos felszerelés
körül észlelt hiányok pótlása után pártolóan felterjeszteni határoztatott.
7. Az előpataki újonnan beállított községi iskola 1878I9 tanévi fentartási költségvetése, pártolóan nyert felterjesztést.
8. Darkó Mihály, Bartha Gyula, Benkő József,
és Barthos Erzsébet dálnoki községi iskolai tanerőknek Lázár Mihály közigazg. bizottsági kiküldött elnöksége alatt végrehajtott állandósítása azon
megjegyzéssel hagyatott helybe, hogy nevezett
tanerőkben a dijlevélben megállapított pénzfizetés
és ' 4 holdnyi kertilletményen kivül, a lakilletmény
a törvényben előirt mennyiség és minőségben kiszolgáltatandó, azaz nem egy szobából álló szál1 ás a mint a dijlevélben iratik, hanem a polgári
községek számára kiadott miniszteri „utasítás" értelmében két szobából, egy kamarából és pincéből
álló lakás biztosítandó.

A székely mivelődési és közgazdasági
egylet ez évi nagygyűléséről.
M a r o s-V á s á r h e Ív, 1878. szept. 8.
Ma délelőtt tartotta meg'városunkban a székely művelődési és közgazdasági egylet ez évi első
nagy gyűlését a megyeház zsúfolásig megtelt nagytermében, több mint száz egyleti tag, és nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében, a kik között
örömmel láttuk a szépnem legszebbjeit.
A gyűlést Zarándl dr. Knöpfler Vilmos, a vidéki választmány nagytevékenységü és ügybuzgó
elnöke üdvözölvén, az egylet elnökének Hajós Jánosnak a gyűlésre való meghívására Míkó Mihály
főispán elnöklete alatt Ajtai Mihály polgármester,
dr. Takács és Plorváth János urakat kéri fel, a
kik a köztiszteletben álló elnököt a gyűlésbe meghiván, elnök Hajós János, emelkedett szellemű,
nagy tetszést, éljenzést és tapsvihart aratott, megnyitó beszédét tartotta.
Utána Buzogány Áron, az egylet derék titkára tartotta meg titkári jelentését az egylet ez
évi üdvös működéséről. E titkári jelentés egyes
részleteit csupán azért nem emiitjük, itt és most
fel, mert az egész jelentést közölni fogjuk.
A titkári jelentés után Kozma Ferenc székelykereszturi igazgató tanár tartott egy szűnni
nem akaró helyesléssel és éljenzéssel fogadott beszédét, melyben a közgyűlés nevében elismerését
és köszönetét fejezte ki a központban annyi ezer
baj és elfoglaltatás között is a székely érdekekért
lankadatlanul fáradozó központi választmánynak
és különösön ügybuzgó elnökének és titkárának,
kik a székely nemzet hálájára valóban érdemesek is.
A pénztárnoki jelentésből megtudtuk, hogy
az egylet activ vagyona 5942 forint 29 kr és hogy
ezer forintot jóval meghaladó a tagsági dijhátrálék.
Kisorsoltattak a központi választmányból:
Béldi Gergely, Míkó Mihály és Feleki Miklós, de
ugyan ők nagy éljenzés mellett újólag megválasztattak.
Bejelentettek az ezúttal beállott uj részvényes
tagok, kiknek száma a 60-at meghaladja. Három
alapitó tag is jelentetett be, illetőleg Marosszék
havas birtokosainak 200 frtos alapítványával, öszszesen négy alapitó tag.
Száva Farkas indítványozta, hogy a szegényebb sorsuakra tekintettel, évi 1 frtot fizető tagok is fogadtassanak el. Ez indítványa a központi
választmányhoz tétetett át, azon kijelentéssel, hogy
ajándékok, most is, bármily kis mérvűek legyenek,
elfogadtatnak.
A választmány javaslata, hogy az eddig segélyben részesült, kitűnő sikerrel tanuló székely
tanuló ifjak, ez évben is segélyeztessenek, egyhangúlag elfogadtatott.
Nunc venio ad fortissimam rem. A mai nagygyűlésnek egy szivet, lelket emelő, ünnepélyes
mozzanata volt. „A székelyföld leírására" kitűzött
díjra beérkezett pályanyertés mű jeligéjének felbontása után a pályadíj kiadása. Á pályanyertes
mü szerzője : Kozma Ferenc fiatal igazgató tanár,
ki már előbbi beszédével is általános figyelmet
keltett. Hajós János egyleti elnök, átadva a jól kiérdemelt ezer forint jutalmat, meleg szavakban üdvözölte a pályanyertes ifjút s bár mindenkitől szívesen venne egy ily hangyagszorgalommaíjegyl eállított jelei müvet, jól esik a lelkének — ugy
mond — hogy a ki a székelyeket a székelyekkel
és a hazával megismerteti, maga a székely. Szűnni
nem akaró éljenzés után Kozma Ferenc igazgató
tanár megható szerény szavakban köszönte meg e
ritka kitüntetést. A munka adatainak gyűjtése közben sokszor aggodalom szállta meg — úgymond —
hogy nagyobb dologhoz fogott, mint a milyenhez

^ereje volna; de biztatta 5 n m a g á t ) hogy a székely bünkben is. De ha már megtörtent: miért nem dola község nevére címzett „Nemere" újságot csak
a saját tetszése szerinti egyéneknek adja át leendő
embernek az akadályoktól visszarettennie nem sza- fordítanak több gondot reá ?
bad, ha bármi keveset i s használni akar nemzetéA legénységnek kiosztott szerelvényt miért kézbesités végett ? Méltóztatott-e feljogosítani arra,
hogy magán személyek simplex leveleit minden
nek ; örvend, hogy ezt elérnie sikerült. Az éljen- nem vizsgálják meg? Többször láttam, hogy a vízhorzés és tapsvihar volt a közönség hálás nyilatko- dó vedrek hamutartónak és a mászókötelek ruha- igaz ok nélkül a postán hevertesse, a kézbesités
zata e szavakra.
szárrtó gyeplőnek jó használatot tesznek. Pedig végett felkért személyeknek át ne adja ? MéltóztaA beérkezett indítványok, nem lévén az alap- ha jól tudom, ez nem volna rendjén ! Vájjon nem tott-e feljogosítani arra, hogy nevezett Bándi I.
azabályok értelmében, a gyűlés előtt 2 hóval be- volna célszerű havonként szerelvényi vizsgát tar- a kézdi-vásárhelyi postára éikezett „Nemeréket"
— csupán azért, mert bennök nem tetszése szerinti
adva és igy azok felől a központi választmány tam ?
cikk, vagy cikkek voltak — önkényesen és jogon
nem is nyilatkozhatván, a központi választmányMost csak ennyit. Adja az ég, többé ne le- kivül megsemmisítse s ezen tett által az olvasóköhoz tétettek át véleményadás végett.
gyen szükség ilyen világításban tüntetni fel, haAz idő nagyon előhaladván^ a gyűlés folyta- nem mint virágzó s kötelességének eleget tenni zönségnek szellemileg ugy, mint anyagilag hátratása, a felolvasások megtartása hétfőre halasztatott. tudó és igyekvő egyletről emlékezzem meg a tűz- maradást okozzon? Méltóztatott-e végre feljogosítani arra, hogy neveztem postai személy egy bizoDélután 2 órakor vette kezdetét a város költ- oltó-egyletről.
nyos községi embernek, vagy embereknek a saját
ségén a „Transylvania" szállodában rendezett és
Többek felszólítására egy polgár.
kénye-kedve szerint más községi emberrel, vagy
igen sikerült közebéd, melyen számos toasztok
emberekkel szemben privilégiumokat osztogasson
mondattak.
s akármely község lapja, de különösen egyes emL E G Ú J A B B .
-Kelet."
berek magánlevelei felett tetszése szerint gTassálKonstantinápoly, szept. 8. Hivatalos tudósítá- hasson ?
szerint Mehemed Alit lakásán Ipeken 20 kaPár szó a kéztli-vásúrliolj i onkéuytes sok
Midőn mindezeket bátor vagyok a n.-szebeni
tonából és egy tisztből álló kíséretével együtt megtiizolíó-egjietiől.
gyilkolták. A házat ezután petróleummal felgyúj- postai főigazgatóságtól megkérdeni, egyszersmind
és egyidejűleg bátor vagyok — és ez kötelességem
1876 őszén megalakult városunkban a tűzoltó- tották.
egylet, a mint azt a cifra egyenruhákból észre leEgy másik távirat jelenti, hogy Abdullah pa- is — kérni : méltóztassék nevezett Bándi Imrét a
hetett venni.
fennálló
és szentesitett alkotmányos törvényekkel
sát az ipeki mutesarifot és tiz előkelő hivatalnomerőben összeütköző eljárására komolyan figyelTekintve, hogy e városon mennyi jótékony kot is fölkoncoltak.
egylet van, a melyhez a város polgárai jelentékeny
Konstantinápoly, szept. 8. Mehemed Ali gyil- meztetni, hivatalos kötelességével háttal álló önkényeskedéseiért rendre utasítani és az ügyet oda
összeggel járulták s járulnak, a tűzoltó-egylettől kosai a hass törzshöz tartoznak.
hogy a Bandi Imre-féle postai közegek
sem vonták mag az adakozást Ez abból is kitűBécs, szept. 8. A 26. hadosztály jelenti: Miu- terelni,
nik, hogy a 3000 forintot meghaladó adósságát a tán akadály nélkül megtörtént Noviban és vidé- községeknek ugy, mint egyeseknek jogai felett ne
lovagolhassanak.
szerelvényekért már törlesztette s hogy »lapnak kén a lakosság lefegyverzése, csapataink tegnap
is néz elébe, — biztosítva van a pártoló tagoktól megszállották Predort. Á lakósok rokonszenves üdA tekintetes szerkesztő urat pedig újból is
évenként befolyó összegekből és adandó bálok és vözlettel fogadták csapatainkat.
teljes tisztelettel kérve ezen soraimnak az igazságelőadások jövedelméből. De fájdalom, a tűzoltóSametz vezérőrnagy e hó 6-kán megtámadta nak és semmi másnak érdekében leendő közzétéegyletről már csaknem azt mondhatni, hogy „fűit." a fölkelőket Kljucs melletti erős állásaikban, visz- tele végett, — honfiúi üdvözlettel vagyok alázatos
Ezt ugyan előre lehetett következtetni, mert szaverte őket a Szana balpartjára. Késő fejjelig tar- szolgája
az egylet vezetését oly emberek fogadták el, kik tó küzdelemben elfoglaltunk két sáncot az Iznica
Ifj. László Dávid.
az egylet iránt egy csepp érdeklődést sem érez- jobb partján, Kljucsot magát, végre azon házakat
nek (tisztelet a kivételeknek) ; csak előreszámítás- is, melyek a déli lejtőn és azon meredek sziklán
KÜLÖNFÉLÉK.
ból a megtisztelő hivatalt elfogadták, hogy majd feküsznek, a hol az erőd áll. Az erőd és a petroadandó alkalommal az egyletet eszközül felhasz- váci ut mellett levő sánc még az ellenség kezében
— A király hir szerint még e hó folyamában
nálják.
Gödöllőre érkezik és az udvarral két hónapig ott
maradt.
Láttunk ugyan a tűzoltó egylettől egy k i rSametz főpozitiójának balszárnyát az Iznica marad. Ugyanekkor Andrássy gróf külügyminiszc h e n p a r a d é t , egy f á k l y á s d i s z m e n e - völgye választja el az ellenségtől. Minthogy a csa- ter is lejő Budára diplomáciái személyzetével. A
t e t é s két s z e r g y a k o r l a t o t , de az utóbbi- patok nagyon kifáradtak a makacs küzdelemben, királyné már néhány nap múlva Gödöllőre érkezik.
ban sem volt semmi köszönet. Ez pedig etwas nie 7 én pihenő nap volt. Az eddig constatált veszte— A háziipar-egyesülot kiállítása holnap fog
da gewesert.
ségek : Blumenschein százados, egy hadnagy a 22. megnyílni a közönség számára Ki lesznek állítva
r Lement a tűzoltó-egylet kicsinye, nagyja telezredből elestek, Jansky ezredes, Sorell százados, a szövő tanműhely szebbnél szebb dolgozatai, a
jesen felszerelve a kantába ; lehúzták a hydrophort Gregorovics hadnagy a 22. ezredből, Baumholz kézi hárászmunka meglepő csinosságu példányai.
s megkezdődött a gyakorlat, akarom mondani a százados az 53. ezredből és körülbelől 150 közle- A kiállitás díjmentes s ennélfogva alkalma nyílik
kiabálás, (mert gyakorlatnak nem nevezhetem) s az gény megsebesültek.
minden érdeklődőnek ezen igen érdekes és meoda gyülekezett polgárokat, kiket az ily ritka eset
A zárai katonai parancsnokság jelentése sze- gyénkre nézve oly tanulságos iparágakat közelebbs a kíváncsiság, hogy vájjon miért adta a pénzt a rint Csikós dandára által a Han Prologba előretolt ről megszemlélhetni. Ugy városunk, mint a vidék
tűzoltó-egyletnek — oda csalt: köszönet fejében zászlóaljat a Livnoból előnyomuló török csapatok szives figyelmét felhívjuk a kiállításra, melyen nemjól lefecskendezték, nem törődve azzal, hogy ez megtámadták. A defilé ellen intézett támadást fé- csak a fentebb emiitett szövő tanműhelyből, haáltal másnak az öltözékben mennyi kárt lehet ten- nyesen verte vissza a 21. ezred 3. zászlóalja vesz- nem általában mindennemű házi és kézi ipari tárni. De hiába l nincs, ki az illetőket rendre utasítsa teség nélkül.
gyakból fognak kiállítva találni cikkeket. A kiáls kellőleg megfeddje.
Raguzai jelentések szerint tegnap délben el- litás néhány napig nyitva lesz.
Egy pár órai „ h a r c " után megszólott a lentállás nélkül szállották meg csapataink Trebin— A „székely művelődési és közgazd. egylet"
trombiták fülhasitő hangja, mire azután volt bábeli jét. A Trebinjica hidjánál csatároztak csapataink,
zűrzavar ; a drága tömlőcsöveket igyekezett min- de veszteséget nem szenvedtek. A török csapatok nagygyűlése alkalmával rendezett ünnepélyek következő sorrendben folytak le : Sept. 7-én : 1) Regdenki ledobni s azon felszólításra, hogy össze kell távoztak Trebinjéből.
gel ó órakor a vendégek fogadtatása az indóházszedni minden szerelvényt — kezdődött az osztoz<Jrác, szept. 8 ő felsége ma reggel 8 órakor nál. 2) Délelőtt a gr. Teleky- és az ev. ref. kollékodás : „Elég ha én lehoztam, vigye fel más." „A ide érkezett. Auersperg miniszterelnök, Stremayr
gium
könyvtárainak megtekintése. 3) Este 6'j, óraki lehozta, vigye is f.,-1" stb. stb., míg végre aztán miniszter, Kübeck helytartó, Kaiserfeld tartományi
nagy okosan kitalálták, hogy tegyék belé a liidro- kormányzó, Meran gróf, a pöspök, a gráci polgár- kor jótékonycélu hangverseny a „Transsylvaniá"phorba. Ez meg is történt, még pedig tisztessége mester és az ünnepi bizottság által fogadtatva. Ő ban Engel Gizella k. a., Fanfuri Gyula, Geiger Alsen azon módulag, sárosan, nem gondolva azzal, felsége megszemlélte a disz századot és a gráci bert, Göldner Károly, Mentovich Gyula, Petelei
vájjon a piszok árt-e a szivattyúnak vagy nem. — polgárőrséget, azután pedig szüntelen örömrival- István és Zach Antal urak, a „Zenekedvelők egylete" és a „Dalkör" közreműködésével. 4) 9 órakor
Most már a szivattyút ki viszi fel ?
gás közt Meran gróffal a palotába hajtatott.
ismerkedési estély a „Transsylvaniádban. — Sept.
Senki se szegődött be lónak, hogy azt a ne8 án : 5) D. e. ío-kor nagygyűlés a megyeháznál:
héz ágyút cipelje. Végre is kénytelen volt a szera) Elnöki megnyitó beszéd. Hajós Jánostól, b) Tittárnok ur a lovai után küldeni s elvitetni a szerKözönség- köréből.*)
kári
jelentés a mult évről. Buzogány Árontól, c)
tárba — ha volna, de nincs A drága szivattyugép
Egyleti ügyek intézése; az 1000 frtos pályadíj kiegy darabig az utcán hányódott, mig a magas parancsnokság a sok kérésnek engedve, bedobatta A 11 -szebeni 111. kir postaigazgatósághoz. adása stb d) Költemény (székely történelmi) Tolnay Lajostól, e) Felolvasás Marosszék közelmúltjáegy rozzant szinbe, hogy ott a rozsda emészsze
Osdola, 1878. szeptember 7.
ról. Szentiványi Kálmántól, f) Felolvasás M.-Vásármeg. Már pedig ha a parancsnokság oly semmi
Teljes tisztelettel kérem a t. szerkesztő urat, hely közművelődési jelenéről. Száva Farkastól, g)
be veszi az egyletet, azt hiszem, a polgármesterurnak kötelessége lenne a főparancsnok urat fel- szíveskedjék az igazság érdekében alábbi soraim- Felolvasás M.-Vásárhely múltjáról. Székely Ádámszólítani s szép szóval vele megértetni, hogy ve- nak becses lapja hasábjain egy kis helyet engedni. tól. h) Indítványok. 6) D. u. 2 órakor közebéd a
gye a dolgot egy kissé lelkiismeretesen s világoOsdola községe egyetlen politikai lapot, a „Transsylvaniában, melyen az egylet tagjai, vendésítsa fel arról, mennyire fájhat a polgárságnak, Tát- „Nemorét" járatja. — Hogy e lapot a községben gei és más jelenkező érdeklődök vettek részt. 7)
va a tőlük szép szerével kicsikart pénz által be- idejekorán olvashassuk : az egyenesen egy, a kéz- 4 órakor tűzoltói diszgyakorlat a főtéren és a már
szerzett tűzoltó eszközök mint mennek enyészetnek. di-vásárhelyi postán levő személynek, Bandi Imré- szóház udvarán, a szász-régeni polgári zenekar szives közreműködésével. 8) Esti 6 órakor sétatéri
Volt idő pedig, mikor a tagok örömmel, egész nek önkényétől függ.
odaadással karolták fel az ügyet úgyannyira, hogy
Többeken kivül álljon itt ennek bebizonyítá- zene az Elbában, a szász-régeni polgári zenekaközremüködésével. 9) Este 8 órakor kezdődött a
sokakat, kik kezdetben az egyletnek ellenéi vol- sára egy eset :
táncvigalotn.
tak, megnyertek. De ez csak szalmatüz volt. FájE hó 5-én egy osdolai asszony Vásárhelyre
dalom, a buzgóság nem sokáig tartott, kezdett lan- menvén, a községi elöljáróságnak — melyhez a
kadni, mert nem volt a ki lelkesítse őket. Igazán lap legközelebb áll — bennem, igénytelen szemé^ Y I L T T É R.*)
betelik : „Piscis a capite foetet". Nem volt s nincs lyembe helyezett erős bizodalma biztos tudatában
a ki jó példával járjon előre.
illendően felkértem, hogy a község nevére címF l é k e n ü
Nem régiben is szép jelét adta a tűzoltó-egy- zett „Nemerét" és a nekem szóló leveleket a k.let létezésének. Sztupa Andor színigazgató szives vásárhelyi postáról Osdolára hozná el. Engedve az
Holnap este '|,6 órakor Szabó István öcsénkvolt a tűzoltó-egylet javára egy előadást rendezni, illető felkérésemnek, a postára el is ment; a fent nél kiállítási s mozgósítási fléken, melyre ugy az
mely előadáson a tűzoltó-egylet csak a szinházi említett postai személy azonban olyan humorban öcs-compánia, mint pedig annak tiszteletbeli tagjai
őrséggel volt képviselve, hihetőleg csak azért, mert volt, hogy sem a „Nemerét", sem pedig épen ak- jó szivvel lesznek látva.
ingyen jegygyei mehetett a szinházba. Dicséretére kor a postán levő levelemet kézbesités végett át
Tüzér.
legyen mondva a főparancsnok és néhány tiszttár - nem adta.
sának: ott voltak, de nem az előadáson, hanem a
•)
E
rovat
alatt
megjelent
közleményekért
csakis
a sajtóEltekintve ama hátránytól, melyet levelemmellékszobában az asztal mellett.
fcatósággal szemben vállal felelősséget a
Szerk.
A nyáron nem volt tüzőrség, mert ugy is rö- nek idejekorán meg nem történt kézbesítése által iSrték- és váltó-árfolyam a bécsi cs. kir. nyilváuo 8
szenvedék,
eltekintve
mindazon
okok
felemlitésévidek az éjszakák. Az őszön nem lesz, őszszel esős
tőzsdén 8zeptembrr 10.
idő szokott járni. Télen pedig nincs szükség rá, től, melyek nevezett egyéniséget önkényes eljárá85.90
akkor hó van. S végre tavaszszal tűztől nem lehet sára készteték s melyeket hivatalos személye iránti Magyar aranyjáradék
tiszteletből
elhallgatni
szent
kötelességem
:
honfiúi
félni, akkor hóolvadás van. Ha már ezt a termé„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
tisztelettel
vagyok
bátor
kérdeni
a
n.-szebeni
kir.
szet ilyen szépen elrendelte, mi szükség volt a tűzII»
I20.Q0
oltó-egyletre ? — Egy néhány ember szeszélyeért, postai főigazgotóságtól azt, hogy neveztem Bándi
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
74 75
hogy egyenruhája legyen s arany paszomántja ? — Imrét méltóztatott-e feljogosítani arra, hogy az Os
n
n
államkötv. .
65.75
n
Hogy a városból vagy 3000 frtot elküldjenek ? —
„
vasúti kölcsön kötvény . . . .
99.25
) E rovat alatt megjelent közleményekért nem vállal ieleNézetem szerint kár volt, elfért volna az a mi zseföldtehermentesitési kötvény
. . 77'5°
sség et a
"
Szerk.

Temesvári
,,
„
Erdélyi
„
»
•
Szőlődézmaváltsági
„
•
Osztrák egys.-államadósság papirban
.
„
ezüstben
.
" aranyjáradék
1860. államsorsjegy
Osztrák nemzeti bankrészvény
hitelintézeti
„ . . . . ' . .
Magvar hitelbank
Ezüst
Cs. kir. arany
Napoleond'or
Német birodalmi márka
London

•
•
.
.

"673-5<>
73-~
13°-—
63.10
7x-65
110.50
830.—
228.75
209.50
5-5 2
U
57- 2 5

Felelős szerkesztő: Málik József.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

PIACI

ARAK

S.-Szt.György Brassó,
s e p t . 6.
sept. 9..
frt. kr. || frt. |kr.
1 legszebb . .
6 I50
7 60
Buza (tiszta) !• közepes . .
6 —
6 80
) gyöngébb .
5 50
5 60
Buza (vegyes)
— —
5 20
1 legszebb
4 40 4 20
j közepes
4 —
3 80
4 10
Árna 1 legszebb
5 —
4 —
^
j közepes
4 50
7,1,
\ legszebb
2 40 2 90
J közepes
— —
2 70
Törökbuza
5 40 5 40
7 10
Kása
10 50
—
Borsó
4 20
—
Lencse
10 50 —
—
Fuszulyka
6 20 —
Lenmag
— —
9 40
Burgunya
1 20
1 32
—
Marhahús
— 32
70
Disznóhús
— 44 —
48
Juhhus
— 26 —
70
F a g g y ú friss
— 40
36
I

HIRDETMENY.
Nagy-Borosnyón
a 210 házszám alatt levő

szeszgyár

3 évre haszonbérbe kiadó, esetleg öszszes készületeivel együtt örökáron eladó.
Eladó egyszersmind 90 darab nagy

szeszes hordó is.
Értekezhetni alulirttal.
N.-Borosnyón, 1878. aug 28.
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Kónya Dániel.

Árverezési hirdetés.
Alattirt községi elöljáróság által közhirré tétetik, miszerint Nagy-Borosnyó községe t. c. képviselő testületének folyó évi márciushó 2-án hozott
határozata következtében a tekintetes törvényhatósági képviselő bizottság által lett jóváhagyása után
az irt községnek alsó határában közel eső Lászlókútoldala nevü 15 hold 1233 négysz. öl kiterjedésű
cserés erdőbércén levő cserefái szeptember 29-étől
délelőtti 9 órakor kezdödőleg és az utána következő napokon folytatva, a helyszinén szálanként
készpénzért nyilt árverés utján el fognak a d a t n i
Nagy-Borosnyón, 1878. augusztus 28.
KÓNYA LÁZÁR,
biró.
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KÓNYA SÁNDOR,
közs. jegyző.

Pályázat.
Eresztevény községben a községi tanitói állomás megüresedvén, betöltésére pályázat nyittatik
s egy_ évi próba utánállandósittatik.
Évi fizetése 300 forint, az iskolai épületben 3
szobából álló tisztességes lakás kamara és pincével
együtt.
Pályázni óhajtók folyó évi szeptember 25-éig
sajátkezüleg- irt folyamodványaikat tanitói oklevelökkel ellátva, alólirt elnökhöz benyújtani szíveskedjenek.
Eresztevény, (u. p. Maksa) 1878. aug. 27.
3—3

CSISZÉR F E R E N C ,
iskolaszéki elnök.

Kollarits József és fiai
legelső

lsész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövöttáru
gyári raktárukban

* üpaz „ Y P S I L A N T I " - h o z : * *
Budapesten váci-utca 5. sz. a. áruházban

kaphatók mindennemű kész férfl-, nöi és gyermekfefiérnemiiek,
vásznak és asztalnemiiek a legnagyobb választékban és kitűnő
minőségben a l e g j u t á n y o s a b b árakon.
Férfi ingek rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból dbja 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50,
5.50, 6, 7, 8, 10 12 frt.
Férfi ingek, himzettek, madapolanból,
melle vászon, dbja 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10,
12, 14—20 frtig.
Férfi madapolan-ingek darabja 1.50, 2,
2
-50, 3, 3-5o> 4 / r t .
Férfi szines ingek 1,50, 2, 2.50, 3 frt,
K é t külön gallérral 2.50, 3 frt.
Férfi szines angol oxford-ingek 2.50,
4.75. K é t külön gallérral dbja 2.80, 5 frt.
Férfi g a t y á k magyar, félmagyar és francia szabásra, pamutból 1.20, 1.30, 1.75,
vászonból 1.50, 1.60, 1.75, 2, rumburgi vászonból 2.25, 2.50, 3, 3.50 frt.
Férfi félharisnyák fehér vagy szines pamutból tucatja 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 6.50, 7,
7.50, 8—14, cérnából, fehér 3.50, 4, 4.50,
5, 6, 7, 8, 9—14, fehéritetlen vászonból,
varrottak 4.50, 6, 7 frt.
Férfi zsebkendők vászonból fehér, szines széllel tucatja 5, 6, 7 50—9, batistból
szines széllel 7, 8.50 frt, szines pamutzsebkendők dbja 30, 35, 40 kr, pamut batist zsebkendők szines széllel tucat 3 frt.
Férfi gallérok minden formában, legfinomabb, tucatja 3 frt.
Férfi kézelők tucatja (12 pár) 5, 6 frt.
Női ingek rumburgi vászonból, sima,
drb 2.25, 2.50, 3, 3.50, 4, 5, slingelt 3.
3.50, 4, 5, francia mellvarrással, himzettek
3-50, 4, 5, 5-50 6, 7, 8—15, madapolanból
sima 1.50, 2, slingelt 2.50 frt.
Női háló corsettek madapolanból, egyszerűek 1.30, 1.50, diszitett 1.75, 2.25, 2.50
4, 4-50, 5—10 frtig.
Női lábravalók madapolanból, sima szegélyzett dbja 1.60, slingelt 1.90, diszitett
2.25, 2.50, 3, 3-50—5 fr'igNői alsószoknyák madapolanból, szegélyekkel és díszítéssel drbja 2.50, 3, 3.25,
3.50, 4, 4.50, 5—15, uszálylyal 4, 5, 6, 7,
8, 20 frtig.
Női harisnyák pamutból, kitűnő minőségben tctja 4, 5, 5.50, 6, 6.50, 7, 8—22,
cérnából 10, 11, 12, 14—22 frtig, színesek pamutból párja 75, 80, 90 kr, 1.20,
1.30, 1.50, 3.50 frt.
Női zsebkendők fehér vászonból tctja
2.50, 3, 3-50, 4, 5j 6, 7, 8—22, angol cérnabatistból, fehér 4, 5, 6, 7, 8—30 frtig.
Női francia derékfüzők (Mieder) drbja
1.30, 2.30, 2.75, 3, 3.50, 4.50 frt.
Fiu ingek, 6 évesek számára, madapolanból, dbja 1, 1.40, szines 1.25, 1.40, vászonból 2.10, 2.40, félmagyar g a t y á k 1.10,
1.20, 8 éveseknek ingek madapolanból
1.10, 1.50, színesek 1.25, 1 55, vászonból
2.20, 2.45, g a t y á k 1.25, 1.40, 10 éveseknek madapolanból 1.20, 1.60, szines 1.60,
1.75, vászonból 2.30^ 2.65, gatyák 1.35,
1.60, 12 éveseknek ingek madapolanból
1.50, 1.80, színesek 1.65, 1.90, vászonból

2-40,. 3, 3-5°; g a t y á k 1.55, 1.80, i4éveseknek ingek madapolanból 1.40, 1.90, színesek 1.75, 2.75, vászonból 2.65, 3.15, 4, gat y á k 1.65, 2, 18 éveseknek madapolanból
1.50, 2.io, színesek 1.75, 2.20, vászonból
3, 3-50, 4, 4-5°, g a t y á k 1.75, 2,^2.25 frt^
Kész fehérnemüek leányok számára,
minden nagyságban és minőségben, ugy
szinte csecsemők számára, melyekről kívánatra n a g y árjegyzékünket bérmentesen beküldjük.
Továbbá ajánljuk n a g y raktárunkat vászon- és asztalnemüekben.
Rumburgi vászon 42 méter (54 rőf) vége 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35,
38, 40, 42, 45, 50, 120 frtig,
Hollandi vagy irlandi vászon, 39 meter
(50 rőf) 22. 23, 24, 25, 26, 21, 30, 32, 34,
38, 40, 45, 50, 100 frtig.
Hollandi vászon gyermekfehérnemüekés ágynemüekre 32*|4 meter (42 rőf) vége
16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 30, 50 frtig.
Creas-vászon, 23 'J meter (30 rőf) vége
10.50, 11, 11.50, 12/13, 14, »5> l 6 > '7, l 8 >
19, 20, 30 frtig.
Lepedő-vászon egy szélben 29 meter
(37 rőf) 12 lepedőre vége 33, 36, 38, 40,
42, 44, 45, 48, 50, 100 frtig.
Fehér pamutcsinvat ágynemüekre 1 meter 38, 46, 48, 58 kr.
Madapolan vagy chiffon, vége 40 méter
10.40, 10.80, 12, 13.50, 14, 17, 18, 21 frt.
Szines kanavász 23'^ meter (30 rőf) 9,
9.50, 10, 11, 12, 13, 14, 15 frt.
Szines ruhaperkálok dús választékban,
1 meter 36, 38, 48, 50, 52, 54, 56 kr.
Vászonzsebkendők hölgyek és urak számára tucatja 2.50, 3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10—20 frtig.
Törülközők, tiszta vászon, tucatja 5.50,
5.80, 6, 6.90, 7.50, 8, 9, 10, 20 frt.
Asztalkendők, tiszta len, tctja 4, 4.50,
5, 5-50, 6.30, 7, 8, 9, abroszok 6, 8, 10,
12, 18, 24 személyre dbja 1.90—14 frtig.
Damast asztali teritékek 6 szem. 5.50,
6> 6 5°> 7, 7-5°, 9, 1 0 — 24, 12 szem. 12,
12.50, 13, 14.50, 15, 16, 18, 20—40, 18 sz.
25, 27, 32—48, 24 sz. 32, 34, 40, 46, 53,
75 frtigK á v é s kendők, szines és fehér, dbja 3,
3.60, 5, 550, 6—11, csemegekendők tctja
3, 3-50, 4-50, 5-50 frtig.
Csipkefüggönyök 1 ablakra 3, 3.50, 4,
4-5°, 5, 5-5°, 6, 6.50, 7, 8, 9, 10, 15 frtig
Ágyterítő, drbja 4.50, 5, 6, finom ripsből 9.50 frt.
Asztalteritők 3.80, 4, 5 frt, ripsből 7
frt 50 kr.
Menyasszonyi készletekkel 180 frittól
1800 frtig és feljebb, kész fehérnemű és
vászonban a legszebb kiállításban szolgálhatunk ; ezekről árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.

jjj8j§T" Az árak legjutányosabban szabottak, s ha valami a megvett, vagy rendelt
tárgyakból akár mi oknál fogva tetszésre nem lenne: 14 nap alatt — ha az
árszelvényünkkel van ellátva — szívesen kicseréltetik, vagy az érte fizetett
összeg visszaadatik.
Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkeznek, — különös figyelemmel és pontosan eszközöltetnek és csomagolási dijt nem számítunk.

