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Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.
„FMzfitp&r-egytat"
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„sepsi-szentgyörgyi

önkéntes

tözaítá-egytet"

Baló Berta (Fotos) és Baló Teréz (Fotos), kik
A háromszéki háziipar-egyesület kilegügyesebbek és legszorgalmatosabbak voltak minállítása.
den tekintetben. Egyaránt kitűnnek rongyszőnye-

geik, ágyelé való szőnyegek által s e mellett rend11.
kívüli és megható az : hogy Baló Berta siketnéma.
Sepsi-Szentgyörgy, 1878. szept. 12.
Fülöp, Gizella, Fadgyas Berta, Kis Mari, SeRendkívüli eseményt gyanittató csoportosu" rester Júlia (valamennyien Sepsi-Szentgyörgyről)
lás, sürgés-forgás uralkodott már a reggeli órák" különösen gyapjú rokolyáik által tűnnek ki; Haban a városház előtti téren és magában az épü- mar Etelka igen szép vásznat és szőnyegeket álletben. A háziipar-egyesület kiállítása érdekében litott elé ; Császár Berta hasonlóan, azonkívül mindtörtént e mozgalom.
kettőnek asztalterítői a kiállítás legszebb darabjai
A fiatal intézmény szép reményekre jogosított közé tartoznak. Az emiitettek valamennyien pénzelőre is s a kiállítás igazolta a várakozás jogosult- beli jutalommal lettek volna ünnepélyesen kitünságát. Ennek egyik fötenyézőjeként lehet említeni tetve, későbben azonban el lett határozva, hogy
mindenesetre azon körülményt is, hogy a reclam azon pénzösszeg inkább fordíttassák egy szövőszék
és előleges hirdetés a szerény épületet nem fújta berendezésére, mely a legkitűnőbb növendéknek
fel sokemeletü s ragyogó ornamentumokkal diszes- adatik.
kedő palotává. Ez irányban tehát azon körülmény,
A kiállítást általában véve, öröm lep meg mihogy a kiállítás váratlanul, mintegy meglepő hír- dőn az eredményt szemléljük. A szép rongyszőnyeként jutott, még a város lakósságának is tudomá- gek mellett, virágos futó szőnyegek, gyolcsszövesára, nemhogy rosz hatást szült volna, sőt meglet- tek, gyapjuszőnyegek, kender és lencsepüből szőtt
tünk ez által mentve attól, hogy előlegesen tulkö- asztalteritők foglalnak helyet. Figyelmet kelt egy
vetelő fogalmat alkotva, ki legyünk téve a csaló- pár ajtófüggöny, mely igen elmésen van összeáldásnak.
lítva asztalteritőkből, s mely fénye által a selyemAzonban más oldala is van a képnek. Szük- re, szövése által keleti szövetre emlékeztet, pedig
ségtelennek tartjuk ugyan e helyen bővebben tár- egyszerűen len és kender.
gyalni, hogy mily nagy fontossággal bir bármineA szövészeti munkák mellett a nagy terem
mű kiállítás az illető intézménynek — legyen az kereken borítva haraszkendőkkel, mely iparág haipari, gazdasági, vagy bármely más célra törekvő — sonlúan egészen uj nálunk s szintén a szövőtanmüfejlesztésére és felvirágoztatására, hiszen legfénye- helyben sajátították el a növendékek, köszönet
sebb és minden ellenmondást kizáró bizonyságai en- érette a szövődé vezetője Binder Lajos gépésznek a nemzetközi, úgynevezett világkiállítások, de fel mérnök urnák.
kell említeni azt, nogy az ily kiállításoknak sikere,
A kiállítást gazdagította a kézdi-vásárhelyi
mely abban áll, hogy egyfelől minél sokoldalúb- felső népiskola növendékeinek rajzaiból, müfaragbak és tökéletesebbek legyenek azok, másfelől pe- ványaiból, a kefekötés és kosárfonás termékeiből
dig, hogy az érdeklődés irántuk minél szélesebb
körben felkeltessék, ez leginkább az e l ő l e g e s összeállított több csoport.
A tisztelt olvasók türelmével élnék vissza ha
h i r d e t e s , a r e c l a m dolga.
mindezeket aprólékosan tárgyalnám, csak vöviden
S azt senki tagadni nem fogja, hogy csak kívánom megtenni észrevételeimet.
akkor lesz elérve a kiállítások főcélja, hogy t aAz elismeréshiány lankazrtó hatását bizon i t s a n a k, ha nem hiányoznak a tanulni vágyók, nyára már mindenki tapasztalhatta saját magán.
vagyis ha a látogatók száma minél tekintélyesebb. Legyünk tehát elismerők, de egyúttal maradjunk
Ezért és semmi másért szükséges a jó korai
távol a túlságos dicsérettől, m jrt hatásában ez is
hirdetés.
annyira bénítja a erők kifejtését mint ennek elHa már eddig jutottunk az elmélkedésben, lenkezője.
menjünk egy lépéssel még tovább.
A rajzolatok valamennyien megegyeznek abA háromszéki háziipar-egyesület helyesen fog- ban, hogy a contourrajzolás — tehát a fődolog —
ta fel munkásságának irányát akkor, midőn azon sokkal erősebb oldala a növendékeknek mint a
iparágot vette legelébb is ápolás alá, mely nem- rajzolás másik része: a kidolgozás. Tulkövetelők
csak legelterjedtebb a megye szegényebb sorsú
lakossága közt, hanem egyszersmind ősi volta mel- nem lehetünk, de minthogy épen a rajzolás alapja
lett ez az, mely iránt már természeténél s a szü- a műfaragászatnak, már itt kell megszerezni a talői háznál megszerzett, anyáról leányra öröklődő nulónak a finomabb hajlások, domborulatok és aráügyességénél fogva a legtöbb képességgel is van nyok iránti érzéket, ha azt akarja, hogy a faragáfelruházva. De ezzel még senki sem állította azt, szatban többre haladjon a mükedvelőségnél. Épen
hogy csak ezen egyetlen iparág érdemel pártolást ennek tulajdonitható, hogy a csinos faragványok
és fejlesztést. A ki csak kissé ismeri Háromszék nagy többsége, nem viseli magán a bevégzettség
viszonyait, tudni fogja, hogy vannak itt más fog- jellegét. Legszebb munkákat létesítettek : Vén Salalkozások is, melyek egyik-másik község speciáli- mu, Bardoc Pál, Solyóm Gyula.
A kefe- és kosárkötés s különösen az utóbbi
sabb munkaágát képezik s ezek bizonyára a maguk körében ép annyira megérdemlik a figyelem oly, szép irányú fejlődésnek indult volt már a kézráfordítását, mint a szövészeti ipar. Ilyen — hogy di-vásárhelyi felső népiskola növendékei közt, hogy
többet ne említsék — a s z a l m a f o n á s z a t nem mulaszthatjuk el e helyen is kifejezést adni
őszinte fájdalmunknak, ezen szak tanítója Földes
több községben.
Nem célom a hiba után való kutatás, vagy Józsefnek korai elhunyta felett.
Mielőtt tudósításomat bevégezném a sepsiakadékoskodás, de bizton hiszem, hogy ha a kiállításról korábban jut el az értesítés a vidékre, a szentgyörgyi szövészeti tanműhelyben f. év február
óta
készült
cikkek számáról óhajtom e rövid kitöbbi iparágak is többé-kevésbbé szép eredményt
előtüntető terjedelemben szerepeltek volna a kiál- mutatást adni:
96 drb. asztalterítő 5 mustrában ; 66 ágy elé
lításon, s igy a h á z i i p a r nem szorítkozott volna
főképen — mondhatni egyedül — a szövészetre. való szőnyeg gyapjúból, ugyanilyen 5 drb rongyból
;
80 mtr. futó-szőnyeg; 64 mtr. gyolcs ; 30 mtr
De még az az ős székely szövészet is, melynek
termékein az idegen annyira kap, hogy minden- vatmoll; 150 drb. női gyapjukendő; 10 drb férfi
—Gy.—
áron megszerez belőle egy szoknyára valót, vagy shawl.
egy „ s z ő t t e s k e n d ő t " , melyet annyira kedvelnek hogy pl. egy verespataki előkelő úrhölgy
* Ausztriának e hó 9-én négy tartománya vás e l y e m t u n i q u e-kel diszitve, ünnepi öltözé- lasztotta tartománygyülési képviselőit. Alsó-Auszkül készíttetett magának ruhát „ s z é k e l y s z ő t - triában a nagybirtokosok, Salzburgban, Sziléziát e s"-b ő 1, — mondom — ez a primitív és mégis ban Morvaországban a községek választottak. —
izlést tanusitó szővészetet is láttuk volna a tökéle- Salzburgban, mint előrelátható volt, a választás
tesebb termékek mellett, és látta volna a székely eredménye a klerikálisokra kedvező, mig Sziléziáasszony saját szemeivel, hogy neki is haladni kell, ban és Morvaországban a nemzetiségi és alkottökéletesíteni foglalkozását, ha azt akarja, hogy mányhü elemeké lett a diadal. Alsó-Ausztriában
ai által kenyere biztosítva legyen, mert különben mind a 15 alkotmányhü jelölt győzött. Salzburgban
a versenyben elhull.
a 9 klerikális j.dőltet választották meg. Prágából
Térjünk át magára a kiállításra. A kiállítás- távirják, hogy ott 10 én tette közzé a két csehpárt
ból ítélve, ugy látszik, hogy főgond volt fordítva külön választási felhívását. Az ó cseh felhívás elarra, hogy a növendékek a tanműhelyben vala- kerüli a passiv politikához való ragaszkodás hangmennyi nemű és anyagú szövéssef megismerkedje- súlyozását. E kérdés felett a megválasztott képvinek és valamennyit lehető tökélyesen elsajátítsák. selők fognak dönteni. A két cseh-párt nagy egyeLáthatók ott többféle lengyolcs, gyapjú, vat- netlenségéről tesznek tanúságot a közzétett választómoll szövetek. A legszebb darabok és készítőik listák.
közül felemlitendők :

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
Nyilttér sora 15 kr.
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A z
o k k u p á c i ó Ugyanakkor, midőn a védelemre utalt Szapáry, a fölkelők mozdulatai által kényszerítve, diadalmasan elfoglalta az ellenséges sáncokat s fölszabadította' a szerajevoi utat, Bosznia északnyugati sarkában, Bihacsnál csapataink határozott vereséget szenvedtek. — A hivatalos jelentések nem
titkolják s nem titkolhatják a balsikert, mely annál sajnálandóbb, mert derék csapataink több mint
500 embert vesztettek e moghiusult expedíciónál.
Bihacs ellen Zach tábornok mindössze két
ezred gyalogsággal indult s ugy látszik, e két
ezred sem volt teljes számú, tüzérsége pedig vagy
épen nem, vagy igen kevés volt. Bihacs — habár
fellegvára ódon és omladozófélben van — megerősített hely. A fölkelők nagy számmal gyülekeztek védelmére s mint a következés mutatja, a támadás minden tekintetben roszul volt terve2*e. —
Zach tábornok ugy látszik, nem szerzett kellő tudomást az ellenség erejéről, kémszemlék által se puhatolta ki erejét s elhamarkodva intézte az egész
akciót.
Meg kell vallanunk, hogy e, magában ugyan
n m nagy jelentőségű veresége csapatainknak, váratlanul lepett meg. Az okkupáció első napjaiban,
midőn megszálló seregünk csekély volt s a mohamedán mozgalom terjedelmiről a kellő tájékozás
hiányzott, — ily balfogáson kevésbé ütközhettünk
volna meg ; de midőn a hadi operációk az egész
vonalon azért szüneteltek, hogy ujon mozgósított
jelentékeny haderő segítségével minden ponton ellenállást nem tűrő hatalommal léphessen fel : most
Zach tábornok megfontolatlan, készületlen fellépése
alig találhat mentséget, annál kevésbé, mert Bihacs
alig félmértföldnyire fekszik határainktól és igy
mind az előkészületekre, mind az ellenség állásának és erejének kipuhatolására a csapatparancsnoknak elég ideje lehetett.
Az emberéletben szenvedett veszteségen kivül számbaveendő a morális hatás is, melyet az esemény a fölizgatott mohamedánok közt szülni fog
s mélyet csak fegyvereinknek ugyanezen ponton
leendő mielőbbi győzelme paralizalhat. Reméljük
is, hogy hadvez.hiylétünk gondoskodni fog a Zach
tbrnok miatt szenvedett csorba kiköszörüléséről.
Szerajevo megszállása után báró Philippovics
táborszernagy a csapatok elszállásolása végett építendő barakkok ügyében azonnal tárgyalásokat
kezdett egy a főhadiszálláson időző megbízottal.
Az erre vonatkozó tárgyalások a főpontokban már
megegyezésre vezettek és a próba-barakkok építése már megkezdetett. Azon körülménynél fogva,
hogy csapatainknak a lakosoknál való elszállásolása teljesen lehetetlen és a tábori élet hátrányai
a csapatok egészségi állapotában erősen mutatkoznak, a főparancsnok gyors határozata, melylyel a
csapatok átteleléséről célszerűen gondoskodik, annál inkább dicsérendő, mert a közelgő zord időszak a csapatoknak fedél alá való juttatását mind
sürgetőbben követeli.
A barakk-tábor építésére vonatkozó ajánlat
szerint az a Miljacka-patak .völgyének jobb felén,
szorosan Szerajevo nyugati kijáratánál fog elterülui
és igy Szerajevo két hónap alatt egy oly külvárossal fog nagyobbodni, mely szabályosságra és
szilárdságra nézve Szerajevonak legszebb részeit
felül fogja múlni. A barakok száma, melyeknek a
szerződés szerint november elsejére kell készen
lenni, a tiszti és konyha barakokon kivül 70, minegyik körülbelől 100 ember-számára ugy hogy 7000
embernek adnak hajlékot.
Minden zászlóalj 8 legénységi barakot kap,
melyek egymástól 15 méternyire fekvő sorokban,
négyével lesznek csoportosítva. Két-két barak közt
6 méter szélességű köz lesz. A két utolsó baraktól 12 meternyire lesznek a tiszti- és konyhabarakok. A két sor barak közt levő utcában árkok
fognak vezettetni, a melyek az esővizet felveszik
és egy hátsó homlokzatnál elvonuló főárokba vezetik. A zászlóalj-barakok egyes csoportjai egy
homlokvonal előtt akkora tér hagyatik, melyen
épen egy zászlóalj sorakozhatik.
Az egyes barakok aránya és alakja kevés eltérést mutat a szokottakétól. Be'ül 50 meter hoszszuak és 5.60 meter szélesek. Az egy meter mély
alap és a talapzat kőből lesz, az oldalfalak téglából. A fal vastagsága 40 centimeter. A blafond fagerendázat A barakok belseje fehérre lesz meszelve. A hosszában futó fallal párhuzamosan fa pricsek fognak felállítani, ugy hogy a középen 1.60
meter széles ut lesz. A pri£sek fölött lesznek az.

állványok és fegyverfogasok. A padló faburkolat
alá kavics hintetik.
Szerbia magatartásáról a felkeléssel szemben
irják az „Augsb. Alig. Ztg. u -nak: Senki sem hiszi
hogy Szerbiának ne volna része a felkelésben, ha
a nándorfehérvári kormány még oly mézes-mázos
beszédű is az osztrák-magyar meghatalmazott miniszterrel szemben. Ristics Karlsbadna utazását
ugy fogják fel, hogy ő a bécsi kabinettel szemben
minden felelősséget el akar hárítani magáról mindazokért, a miket addig kollegái Nándorfehérvárott
cselekesznek, de engedi azokat cselekedni, mig ö
maga kibúvót tart fenn magának és hogy azok
otthon cselekesznek is, a fölött nem lehet kétség.
A fölkelés Bosznia keleti részében soha nem
ölthetett volna oly nagy mérveket, sőt már magában össze kellett volna roskadnia, ha Szerbia nem
támogatta és szította volna. Szapáry hadteste előnyomulásának első hirére elteijedt az a hir is, hogy
a szerb figyelő hadtest a Drina mellől visszavonatott. Rosz nyelvek azt állítják, hogy nem annyira
visszavonatott, mint inkább leolvadt, minthogy
nagy része egyenesen átment a határon és a felkelőkhöz csatlakozott. Ha tehát a felkelők — mint
valószinü — megveretnek, ugy senki sem gátolhatja őket a Szerbiába való visszavonulásban, sőt
senki sem fogja őket a határon lefegyverezhetni.
Szerbiának csak félig-meddig kétes magatartása
mellett mindig nehéz lesz Ausztria Magyarországnak csak némi rendet is helyreállítani Boszniában
és azért az előbbinek szorítani kell Szerbiát, hogy
békés és a berlini szerződés szellemének és betűjének megfelelő magatartására nézve garanciákat
nyújtson.

biztosítottnak tekinthetjük. Megvalljuk, hogy ez
Ezzel magunkat a tisztelt nagy gyűlés becses
ügyben szerettünk volna kissé bővebb felvilágosí- szívességébe ajánljuk.
tást is hallani, hogy mi késlelteti az alapitónő neE titkári jelentés, zajos, éljenzéssel fogadtatott.
mes szándékának valósítását, e becses gyűjteményMa (szept. 9-én) a felolvasások történtek meg,
nek a székely nemzet tulajdonába való átbocsátá- nagy tetszés mellett s ezzel a székely művelődési
sát és a székely muzeumnak Sepsi-Szentgyörgyön és közgazdasági egylet ez évi nagy gyűlése vévaló berendezését ? Hiszen ha csak a muzeum-őr get ért.
évenként 600 frtra előirányzott fizetésének niánya
A tegnap délután nagyszerű tűzoltói diszgyakéslelteti, azon könnyű módon lehetne segíteni, ha korlat tartatott, mely ugy a tűzoltóknak, mint kaa sepsi-szentgyörgyi Mikó-tanoda egyik tanárának tonás főparancsnokuk Lázár Benedeknek dicsérefelügyeletére bízatnék a székely muzeum ideigle- tére vált.
nes vezetése és azt a megtisztelő megbízatást, —
Este fényesen sikerült bál volt, melyen 150
a tanári fizetés mellett — ha nem is merő hazafi- pár táncolt kivilágos-kiviradtig. Az „Elba" sziget
ságból, de kötelességérzetből is száz forint tiszte- brilliáns világítása Csiki Gerő rendezőbizottsági
letdíj mellett bizonyosan akadna megbízható szak- tag érdeme.
értő egyén, a ki elvállalná.
„Kelet."
A székely-művelődési és közgazdasági egylet
a mult tanévben is három székely ifjút neveltetett
\ magyar kir. belügyminiszter
saját költségén u. m. László Gyulát és Köllő Miklóst a hosszufalusi állami felső népiskolával össze- következő leiratot küldött a főispánokhoz :
kötött fametsző tanműhelyben, László Ferenc maMéltóságos főispán ur !
rosszéki ifjút pedig a budapesti vincellértanodában,
mind a hármat tehát szakirányban, mi által a háIde mellékelve veszi mltgod azon legfelsőbb
zi-ipari és gazdasági szakismeretet kivánta a szé- kézirat másolotát, melyet ó császári és apostoli
kelyföldön terjeszteni. Mind a három ifjú kitűnő királyi Felsége a harctéren megsebesült, vagy a
bizonyítványokat nyert, sőt az utóbbi társai között rendkivüli fáradalmak következtében betegen feka legelső jutalmat (4 aranyot) is elnyerte ; tehát vő katonáink segélyezése végett legkegyelmesebaz egyesület áldozata itt arra méltó egyéneket se- ben T i s z a Kálmán miniszterelnök úrhoz intézni
gített. Minélfogva a'központi választmány ajánlatára méltóztatott.
'
a nagygyűlés, általános éljenzéssel, a két előbb neMár e kéziratot megelőzőleg örömmel és telvezett még nem végzett ifjúnak megszavazza az jes elismeréssel tapasztaltam, miszerint ugy a harcévi segélyt. László Ferenc a vincellérképezdét be- térre indult katonáink hátramaradt családjainak sevégezvén, a központi választmány lépéseket tett, gélyezése, mint az érkező, vagy a kórházakban
hogy a szőlőszet, borászat és gyümölcstenyésztés- már elhelyezve levő sebesültek segélyezése körül
ben kiképzett ezen szakember lehetőleg itt e me- az egész országban megható részvét nyilvánul.
gyében nyerjen alkalmazást; mert valóban sajnálni
E részvét most ő Felsége kegyelmes és bizoKeleti
hírek
lehetne, ha alkalmazás hiányában, más vidéken
dalomteljes szózata után bizonyára nagyban fog
Az afghanisztáni kérdés kezd akut jelleget lenne kényszerülve, a székely-egylet segélyével fokozódni, mert Magyarország népei akkor, midőn
ölteni. A „Times" egy hosszú, Calkuttából kelte- nyert szakismereteit érvényesíteni.
hozzájuk a koronás király szól: áldozatkészségüzett sugalmazott sürgönyt közöl, melynek rövid
Péter Ferencz, Schweicban, Brienzben kikép- ket a lelkesedésnek mindig arra a színvonalára
foglalatja a következő : minden gondolkozó politi- zett mümetszőmester, a ki a mult évben a közok- szokták emelni, hol a trón iránti tántorithatlan hűkus egyet ért abban, hogy azonnal aktiv rendsza- tatási miniszter úrtól 300 frt segélyt nyert, haza ség és alattvalói hódolat a hazaszeretettel egyesül.
bályokhoz kell nyúlni, hogy az oroszoknak Afgha- jötte után, megint a központi választmány közbenAzért nem is tartom szükségesnek méltóságod
nisztánba való bevonulása megelőztessék. Öngyil- járására, a székelykereszturi állami tanitóképezdé- előtt hosszasan fejtegetni, mennyire kívánatos, hogy
kosság volna Angliától, ha megengedné Oroszor- nél nyert alkalmazást, hol működését a fametszés a kötelmeik hü teljesítése közben megsebesült kaszágnak, hogy Kabulban megvesse a lábát. Habár taníttatásával már is feltűnő sikerrel folytatta.
tonáink, valamint a mozgósítás folytán támasz nélaz indiai kormány részéről még a látszatát is keNem lehet előre meghatározni, mily nagy be- kül maradt s szorult helyzetbe jutott családok is
rülik annak, hogy Oroszország ellen ellenséges pomentől nagyobb mérvben segélyeztessenek, istálitikát mutassanak, — mindazáltal nem lehetetlen, folyással leend idővel a székely házi-ipar nemes poltassanak. S a mily jól tudom, hogy mltgod ez
hogy óriási kollizió fejlődik ki. Chamberlain-nek és hasznos irányú fejlődésére, ha a székely iskolák ügynek ő Felsége fennebbi legfelsőbb kézirata köleendő
tanítói
az
Ízléses
müfaragás
s
részben
a
Afghanisztanba való küldetésével minden áron meg
vetkeztében most már kétszeres fontossága által
kell akadályozni a szövetséget Oroszország és Sir vessző és szalmafonás ismeretét (mert ezek is ta- át van hatva, ép oly jól tudom, hogy mltgod ezen
Ali emir közt. Anglia szükség esetében szubszidiu- níttatnák említett képezdében) viszik majd magok- ügyet szokott hazafiúi készségével és buzgalmával
kal
az
iskolás
gyermekek
sok
ezerei
közé.
Annyi
mot fog fizetni az emirnek s garantirozza ennek
fogja felkarolni és hogy a siker érdekében hatédynasztiáját, ezért aztán a következőket követel- biztosan mondható, hogy a házii-ipar ily módon konyan fogja érvényre emelni az összes rendelkeheti : Engedtessék meg, hogy Bali Herat és más való terjesztése mély nyomot fog hagyni a székely zése alatti tényezőket.
határvárosokban ügynökségek rendszeresittessenek, nemzet-gazdaság mezején.
A főfeladat bizonyos szerves összhangzatot és
Sepsi-Szentgyörgy város megtalálására a közköteleztessék az emir, hogy az indiai kormány engedelme nélkül semmiféle diplomáciai összekötte- ponti választmány folyamodott a közoktatási mi- gyakorlatias eljárást biztosítani az ügy keresztülvitést nem létesit más hatalmakkal; Kabulba mind- niszterhez, Gyárfás Jenő, a müncheni kir. festé- telének .
Ezt illetőleg a következőket tartom szükséannyiszor, valahányszor arra szükség van, korlát- szeti akadémián levő székely ifjú számára is némi
lanul bebocsáttassék a britt misszió, s végül kül- ösztöndíjért. Ezen kérését is siker követte ; mert gesnek mltgoddal közölni:
nevezett
jóreményü
ifjú
a
mult
évre
200
frt
öszFelhívásom vétele után igyekezzék mielőbb
dettessék el az orosz misszió és jövőre zárassanak
ki az orosz ágensek. Ha az emir ezeket teljesíteni töndijat kapott a székelység iránt mindig melegen megyei és a nagyobb városokban városi külön segélyező bizottságokat alakítani, valamint az már a
nem akarná, akkor azonnal lépések teendők ily érző minisztertől.
Elismeréssel emlékezett meg a titkár J o h n fővárosban alakult is és elismerést érdemlő buzgóellenségeskedések hatásának neutralizálása végett.
Frettvel ismert angol barátunkról és huskiviteli sággal és sikerrel működik.
Ezen bizottságoknak a magok jótékony iráA görög ultimátum — mint egy,római távirat terveiről, a ki ez évkönyvben kiadott leveleivel is
jelenti — Törökországnak már átnyujtatott és a eléggé bizonyítja, hogy Erdély s különösen a szé- nyokban működni előleges engedélyre és szervezeti
szabályokra
szükségük nincs ; ott azonban, hoj
kelység
anyagi
gyarapodása
iránt
élénken
érdek•
nagyhatalmakkal is közöltetett. Az ultimátum határidőt szab a portának a határkérdésben való vá- lődik. Vajha eszméi egyik vagy másik irányban egyszersmind rendszeres egylet alakításának kivánata merül fel, a mint annak jelei már előzetesen
laszadásra ; ellenkező esetben Görögország azon- ténylegesen eredményre vezetnének.
nal kivánni fogja a nagyhatalmak beavatkozását a
A Sepsi-Szentgyörgyön tartott közgyűlés ál- is mutatkoznak, a mennyiben, női körből, hirlapi
uton
annak szükségességére történt utalás, hogy
berlini szerződés végrehajtása érdekében.
tal kitűzött ezer forintos pályadíjra a „Székelyföld
művelődési és közgazdászati viszonyainak leírására" olyan jótékonyságu országos egylet alapittassék,
csak egy pályamű érkezett be, de olyan, mely a minő a német birodalomban már évek óta fennáll
A székely művelődési és közgazdasági bírálók: Keleti Károly, az orsz. statistikai hivatal járványok és háború által okozott csapások enyhíegylet ez évi nagygyűléséről.
főnöke, az akadémia rendes tagja, Deák Farkas, tésére — kész vagyok a beterjesztendő alapszabáakadémiai levelező tag, Bedő Albert kir. főerdőta- lyokat az ügy sürgősségének megfelelő gyorsaságM a r o s v á s á r h e l y , 1878. szept. 9.
nácsos bírálata szerint, némely apróbb kiigazítá- gal tárgyalás alá venni és az egyletek felállításáMult levelünk kiegészitéseül közöljük a t. ol- sokkal méltó a kitűzött dijra. Á jeligés levélke fel- hoz azok alapján beleegyezésemmel járulni.
vasókkal Buzogány Áron egyleti titkár a mult le- bontatván, a pályanyertes mű szerzőjéül Kozma
Értesíteni kívánom továbbá mltságodat, hogy
velünkben emiitett nagy tetszéssel fogadott titkári Ferenc, székelykereszturi igazgató tanár tűnt ki, a mai napon az ország jótékony nőegyleteinek az
jelentésének kivonatát, hogy megismertethessük t. kinek az ezer forint a mult levelemben leirt ünne- •/. alatt másolatban mellékleteivel együtt csatolt
olvasóinkkal a székely közmivelődési és közgaz- pélyességek mellett ki is adatott.
felhívást bocsátottam ki.
dasági egylet központi választmányának nagy elA pénztár állapotára térve, folyó évi julius
A mint a felhívás szövegéből is kitetszik: teismeréssel találkozott tevékeny működését.
hó végén egyesületünk vagyona állott:
kintve az ügy sürgősségét és a viszonyok rendki- |
Megalakult ez évben az udvarhelyin kivül a
vüliségét,
mindenik jótékony nőegyletet felhatala) alapitótagok alapitvámarosvidéki és a háromszéki vidéki választmány.
maztam arra, hogy a háború tartama alatt mükönyaiban . . . . 1100 frt
A csiki és aranyosvidéki nem alakult még meg, de
désök körébe a sebesültek, lábbadozó betegek,
b) értékpapírokban . . 3350 frt
a fő- és alispán urak szives készséggel segítették
mozgósítottak gyámolitásra szorult családainak és
c) készpénzben levonva
a központi választmányt.
az
elesettek árváinak segélyezését is hatáskörükbe
minden eddigi kiadást, 1492 frt 29 kr.
Intézkedéseket tett a központi választmány
belevonhassák. Hogy ezt tehessék, az illető nőegyösszes vagyon 5942 frt 29 kr.
az iránt is, hogy a székelyföldi ipar- és háziipar1 etektől semmi egyebet sem kívánok — mint azt,
beli kiválóbb cikkek, ugy gazdasági terményekből
Ezeken kivül a részvényes tagoknál van 1875,
figyelemre méltó gyűjteményt hozzon össze, és egy 1876 és 1877-re befizetetlen hátralék összesen 1763 hogy azt az illető hatóságnak bejelentsék. Értesítse erről mltgod az alispánt (polgármestert).
székelyipari kiállítást rendezzen a fővárosban. E forint.
Hogy az alakuló segélyező bizottságok, valakiállításnak ez év vége felé létrejövetelére kilátáA folyó évi összes jövedelem tenne 2267 frt
mint a nőegyletek eljárása lehetőleg meg legyen
sunk van s a siker előmozdítására segédkezni min- 50 krt, ha az mind befizettetnék.
könnyitve
és ezáltal a lehetőleg nagy siker biztoden igaz székely figyelmét felhívja ; egyszersmind
Itt nem hagyhatom emlitetlenül, hogy az udörömmel jelenti, hogy Pulszky Károly ur, az orsz. varhelyi székely egyleti első takarékpénztár alap- sítva legyen : felhívom mltgodat, hogy a megyében
(városban)
levő azon családai a mozgósitottaknak,
műipar-muzeum őre, székely egyletünk derék tagja, szabályai értelmében a folyó évre is osztalék cíe téren kiváló szakférfi a most említett műipar mu- mén 47 frt 50 krt szíveskedett egyesületünk pénz- melyek segélyezésre szorultak, valamint a gyámo
zeum diszes helyiségét szives volt ez alkalomra tárába küldeni. Továbbá egy Budapesten rende litásra szoruló árvái a harcmezőn elesetteknek és
a hazatérő lábbadozó betegek összeirásft eszközölfelajánlani és mindenben szives segédkezését meg- zett székely estély is 28 frtot jövedelmezett.
vén, eme világlatban tartás nyomán felszólításra
ígérni. (Általános éljenzés.)
Legvégül erkölcsi kötelességünknek tartjuk mind a segélyző bizottságoknak, mind a jótékony
Özv. Cserey Jánosné, Zathurecky Emília be- legbensőbb köszönetünket fejezni ki e nemes vá- nőegyleteknek felvilágosításokat adni szíveskedjék.
cses gyűjteményének jövője iránt is igyekezett a ros és vidék iránt, mely hazafias melegséggel hivVégre felkérem mltgodat, hogy a mennyiben
központi választmány illetékes helyről biztos tudo- ta meg és fogadta mostani közgyűlésünket vendégmást nyerni; erre nézve a titkár ur csupán annyi szerető kebelébe ; mély köszönetünket kell kifejez- a jótékony bizottságok, vagy nőegyletek emez utat
felvilágosítást adott, hogy tudomásuk szerint Sepsi- nünk azoknak az igen tisztelt uraknak, a kik kész- választanák, minden befolyó pénz és begyült
Szentgyörgy város megtette az intézkedéseket, hogy séggel járultak közre, hogy mostani közgyűlésünk egyéb adományokat rendeltetési helyökre juttatás
végett átvegyen és megfelelőleg intézkedjék.
ezen gyüjteménynyel a „Székely muzeum" alapját, emlékezetessé váljék mindnyájunk előtt.

Alig" van valami, mi inkább emelné a régibb
századok állapota fölébe jelen századunk civilizációját, mint az emberbaráti önkéntes működésnek
általánossá válása és tömegessége. Támaszkodva
nemcsak az emberszeretet követelményeire, de
egyszersmind a hazafiság sugallatára is, meg vagyok győződve felőle, hogy mltgod egész buzgósággal és hivatalos, valamint társadalmi állásának
egész súlyával fog oda hatni, hogy eme jótékonysági működés a lehető legnagyobb sikert mutathassa fel.
Intézkedésének eredményéről időnként jelentést várok.
Fogadja méltóságod tiszteletem nyilvánítását.
Budapesten, 1878. szept. 7-én.
A m. kir. belügyminisztérium vezetésével megbízott
m. kir. miniszterelnök ur helyett
Br. Wenckkeim Béla, s. k.

A . . C a i k i apróságokéhoz
— Válaszul B á l á s A n t a l és T. N a g y
uraknak. —

Imre

(Folytatás.)

Az ön bizonyítása kérem azért sántikál, azért
egyoldalú, mert nem veszi tekintetbe, hogy a nép
is csinál szókat, pl. bungora (zongora), baggony
(waggon), bokáta (élelmiszer), dukkos (haragos : a
dukkos férfiak turuccolnak), jemine (Jesus mein)
stb., hogy különösen szereti a terjedelmes szókat,
azért, mert bennök díszt és méltóságot lát, mert
nem igyekszik a beszédet összeszorítani, sőt
ellenkezőleg összerakosgálja a hely és tulajdonneveket, a kedélyes és gúnyos kifejezéseket, házi
életére tartozó szavait s ilyeneknek használására,
mint a mindennapi élet bizonyítja, egyszersmind
hajlandó is. A nép kérem, — mint ön is irja — az
„ősöktől örökölt nyelvet ma is legtisztábban mutathatja fel", de e mellett azt színezi is, nem szóvirágokkal, nem phrázisokkal, hanem épen az általa csinált uj szókkal, őseink nyelve — a mint
ön is jól tudhatja — Európába történt bejövetelük
után sok változtatáson, sok fejlődésen ment keresztül ; a maga ősi állapotában meg nem maradhatott,
.mert a mint nemzetünk a keresztyénség felvétele
által az európai müveit népek sorába beigtattatott,
azóta sok más néppel érintkezett; érintkezése közepette részint eltanulta az idegen szavakat, pl. „a
- ;XVII század végén még a magyarosb Erdély is
mellőzni kezdi törvény tudományi s közéleti magyar szavait s közirataiban oly nyelvet használ,
rne^y. szintúgy a nemzeties izlés megromlását, mint
' ez idegen szellem különös terjeszkedését tanusitja.
Mert nemcsak az elvont nevezeteket, hanem a közneveket, legszokottabb igéket is szereti latinul
mondani s katonai dolgokra a sokkal jobb és szebb
magyar szók helyébe franciából ferditett némete.ket alkalmaz (Csereinél: lejtinán, káprár, sirbok,
• dragon, muskotélyes, sturm stb)" ) Igy volt ez ké-rem a jelen század első tizedeiben is. Erre nézve
Fogarasi János egy értekezésében igy ir : „Ötvenedik éve, hogy elvégeztem az iskolában a jogot
(akkori nyelven just) s ügyvédi (akkori ny. prókátoij)f <j>$.lyáj:a lépendő, Abaujmegye egyik alispánjánál (akkori ny. vicispánjánál) kezdém meg a joggyakornokságot (akkori ny. patvaristaságot)" stb.')
Mi azt bizonyítja, hogy nemzetünk idegen nyelvek
szavaiból — hogy több példát ne említsek — csakugyan vett át. De nem csak ezt tette, hanem azt
is, hogy az idegen szavakat magyar kaptára húzta
és használta s végre maga is csinált, a mint a körülmények parancsolták.')
Ji : Mbgy pedig a nép is csinál uj szót, azt nem
én állítom először, hanem nyelvtudósaink közül
többen. Legyen elég felemlítenem ebben a tekintetben Fogarasit') és I. Sándort.'')
Ha tehát kérem a csiki nép is megcsinálta az
érdekelt szavakat és azokat „az őseitől közvetlen
köze'lébe eső szókkal" vegyesen használja: nem
volt önnek semmi alapos oka arra, hogy olyanynyira tudós és mégis egyoldalú magyarázatokba
keveredjék, hiszen magyarázatával csak időt és
papírosat vesztegetett, pennát váslalt és tintát fogyasztott s ezen kívül — hogy többet ne említsek
— még egyoldalú felfogásának is jelét adta akkor,
mikor nem vette tekintetbe, hogy a nép is csinál
uj szókat s azokat használhatja is Ennél fogva az
ön - szokatlan „vizipuskája, ácsorgó szúnyogja és
röffentő hegedűje" stb. csak annyit tett az én álli*) Lásd I. S. emiitett munkája 17. lapját.
') Lásd Fogarasinak „Az uj szókról" cimü értekezése 10. 1.
') E tekintetben I. S. említett munkájában (28.
1.) az ép nyelvérzékről szólván, ezeket irja : „Es
hogy az ép nyelvérzék nemcsak amaz elsőbb vagy
conserváló, hanem utóbbi nagy alkotó erővel is
bir, megbizonyul nemcsak a nép mindennap szülemlő szavaiból, hanem a mi nyelvújításunk történetéből is."
*) L. Fogarasi említett értekezésének 14. 1.
s ) Szerinte a mi szógyökeink a nép beszédében és érzése szerint is élő és tenyészthető elemek;
képezi is azokat magától és öntudatlanul csaknem
minden táj" stb. (L. ugyanott a 8. 9. 1.) Ez a dolog egyébiránt nem uj; nagyon is kézzel fogható;
bővebb bizonyítását nem tartom szükségesnek (még
nemzeti bűnnek sem).

—
o /y
—
tásom megdöntésére, mint a mennyit használ döglött lónak a patkó.
Hogy pedig Oláhfalunak „még az 50-es években mintaiskolája volt és fáradhatlan buzgóságu
Varga nevű címzetes alesperese" azt elhiszem ; de
az ilyen beszéd kérem csak irka-firka, szószaporítás és nem argumentum, mert ha azért nem igaz,
miszerint Oláhfaluban a kecskebékát fülemilének
nevezik, hogy e községnek mintaiskolája és Varga
nevü fáradhatatlan buzgóságu cimz. alesperese volt
és ha ugy argumentálni lehet"), oh ! akkor sok minden lehetséges a világon. Annyit teszen kérem ennek ezen argumentálása, mintha én pl. önt azért
tartanám tudós férfiúnak, mert Rómában a pápának kezét megcsókolta. Már pedig hogy ön ezért
volna tudós : azt kérem bottal sem tudná elhitetni
velem, tán még magamagával sem. Hogy sokat ne
beszéljek, bebizonyítandó tétele és felhozott argumentuma oly távol állanak egymástól, mint e két
fogalom : isten és varjú.
Az pedig, hogy a szentsimoni asszonyt és egy
tulkot összetépő s még egy juhpásztort is megtámadó medvét Csatószegben nem toportyánféregnek
hlnak: épen oly sovány argumentum t. Bálás ur
állítása mellett, mint a Fogarasi „fölöstököme" annak elhivésére, hogy a tájszók „tetemes része alig
használható" uj szók alkotására. Engemet is, mint
Szarvas Gábort ) az az egy fölöstököm''), még nem
elégített ki az ilyen argumentum. Egyébiránt, utólagosan legyen mondva, az ily sovány argumentálások nemcsak Fogarasinál fordultak elő, hanem,
mint látjuk, előfordulnak bármily tudós magyarázatokba ereszkedő papnál is.
Hogy pedig cikkemet többen éretlennek találták, azon csodálkozni tudok, csupán azért, mert
én is felolvastam egy — az édes apám csűrében
cséplő Szakács Mihály nevü napszámos előtt, a ki
ezelőtt egy néhány évvel Csík-Szentkirályon szolgált boldogult. Antalfi Károly urnái, mint kocsis.
Ezen egyszerű napszámos megértette cikkemet s
az érdekelt szavakról mint olyanokról beszélt, melyek az emiitett faluban használatban vannak. —
Hogy az ön emberei nem értették meg, azt — miután cikkem értelmesen van írva és magyarázva - kérdés alá helyezem, a nélkül azonban, hogy kommentárt csatolnék hozzá Ertetlen emberekkel kérem hajba kapni nem akarok. Mindamellett „kellemes szófodrozatban nyilvánult észrevételöket"
ám ha tetszik, közöljék velem, nem fogom én a
földbe ásni magamat érte vagy miatta.
A mit ön az „egyedi dologról" beszél, abban
igaza van. Nincs nekem semmi közöm aval kérem,
ha ön a kutyáját „Dunának" nevezi-e, vagy „Tiszának, mert ez egyedi tnlajdon. De igenis van
közöm ahoz, a mi nem eeyedi tulajdon. Felhozott
példáim pedig, — mint bebizonyitám — sem nem
„egyedi tulajdonok", sem nem „ráfogások". Kinek
ne volna tehát joga arra, hogy valakit jobb irányra térítsen, ha tévedett, megigazítson ? Melyik lenne logikátlan eljárás : az-e, ha másnak tévedéseit
elnézzük, vagy az, ha a tévedésből az igaz útra
tereljük ? A feleletet könnyű megadni rá.

mozdító törekvésekről van szó, Benn voltak a
Kálnoky grófok, Seethal Ferenc stb. Igaz, hogy
még egy néhány előkelőbb vidéki urat is szerettünk volna a kiállításon látni, már csak az ügy
terjesztése érdekében is, de hát ők jobbnak látták
csak távollétükkel tündökölni. Ez alkalomra a polgári leányiskola is kiállitá egyik tantermében a
növendékek kézi munkáit. A kötött, horgolt munkákat, valamint a csinos ízléssel és pontosággal
készült női ruhákat sokan megnézték, a többek
között itt is látogatást tett Grumm tanácsos ur a főispán úrral s teljes megelégedésöket fejezték ki a
szorgalmas növendékek csinos munkái felett Ugy
halljuk, a házi ipar-egyesület kiállítása még a jövő
hét első pár napján is tartani fog.
— A Boszniában megsebesültek számára folyó
hó 12-én az úgynevezett „literatus-öcskompania"
által rendezett barátságos estélyen Benedek János
közjegyző felhívására a következők adakoztak :
Benedek János, Szabó István, Binder Lajos 2—2
frt, Barthos Domokos, Vásárhelyi Samu, Csutak
János, Veres Gyula, Málik József, Szász Károly,
Tarcali Endre, Kozma János, Rákosi Károly, Zajzon Farkas 1 — 1 frt. összesen 16 frt. Ezen összeget átszolgáltattuk a helybeli v. polgármesternek,
ki hatósági uton szintén gondoskodni fog a gyors
és minél nagyobb segély gyűjtésről s az alispánság utján rendeltetése helyére juttatandja el a begyült összeget. Ezzel kapcsolatban megemlítjük,
miszerint ugyanezen célra a jövő hét végén táncvigalmat s azután hihetőleg műkedvelői előadásokat rendeznek városunkban.
— Templomrablásról értesitik Csik-Csatószegról lapunkat. Mult hó 31-én ugyanis a csik-szentsimoni rom. kath. templomot ismeretlen gaztettesek feltörték és értékes tárgyaitól kifosztották. Elvitték az arany szentségtartót, elraboltak a többiek
között egy igen értékes ciboriumot és egy arany
kelyhet. A gazembereknek zsákmányukkal sikerült
nyomtalanul elillanni s ugy látszik, ha a közönség
részéről útbaigazításra nem találnak, valahol értékesitni fogják a rablott „szent kincseket".
— Tüz volt a mult éjjel Rétyen, mely ismeretlen okokból támadt s egy csűrt s pár asztagot
elhamvasztott.
— Egy szerelmes pár öngyilkossága. Badenből távirják e hó 9-ről: Tegnap egy Bécsből érkezett fiatal pár a „Bécs városá"-hoz címzett vendégfogadóban szállott meg. Minthogy a pár ma
délig nem hagyta el szobáját és a többszörös kopogtatásra nem adott életjelt, az ajtót betörték. A
férfi, alig 25 éves a birodalmi geologiai intézet
egyik hivatalnoka, revolverlövéssel homlokát sérté
meg; — a leány: G l a s e r Margit, 23 éves, e
hivatalnok leánya, az ajtó felnyitásakor már halott volt. Két revolverlövés találta halántékon. A
súlyosan sebesült fiatal embert a Mária-kórházba
szállították. A talált levelek szerelmi viszonyt bizonyitnak. Vájjon kettős öngyilkosságról vagy
gyilkosságról van-e szó, még eddig világosan nem
derült ki.
(Folytatása következik.)
— Símén Domokos, az unitáriusok egyházi
íöjegyzője és kolozsvári főiskolai tanár meghalt,
temetése, a Kelet szerint, f. hó 11-én délután, nagy
L E G Ú J A B B .
díszszel és közrészvét között folyt le Kis-KadáSzeptember 12.
cson. A népes temetésen a kolozsvári unitarium
A bolgár fejedelemségre jelöltekül Riszticset, kollégium tanári karát és tanuló ifjúságát két-két
Bratianot és Ignatieffet emlegetik.
küldött képviselte. A koporsóra a kolozsvári tanári
A görög kormány a tartalékosakat és sza- kar, a tanuló ifjúság, a „Keresztény Magvető" szerbadságolt katonákat behívta.
kesztősége, az Ürmösi fiuk, — a megboldogult
A görög jegyzék még nem közöltetett a ha- mostoha gyermekei — nevében koszorúk helyeztettalmakkal.
tek, s a gyászmenetben a sz.-keresztúri gymnusium
Az albán lázadás terjed.
tanári kara, tanuló ifjúsága, az oltkörnyéki papság
Ozmán pasát akarják felső Albánia parancs- testületileg, a vidék intelligentiája és nagyszámú
nokává kinevezni.
köznép vett részt. Az egyházi szertartást a háznál
Mehemed Ali 16 sebet kapott, köztük 8 ha- Derzsi József, kolozsvári unitárius pap, a sirnál pelalosat.
dig Nagy Lajos, esperes és tanár, végezte. A teA német birodalmi gyűlés Forkenbecket vá- metés a nagy veszteséghez méltóan folyt le. Nyulasztotta elnökül.
godjék a megboldogult csöndesen.
Sevillában köztársasági összeesküvést fedez-- A világ legidősebb embere a londoni
tek fel
„Lancet" orvosi hetilap szerint Bogotában (SanSalvador) él. 180 évesnek mondja magét, de szomszédjai azt állítják, hogy idősebb. Félspanyol szárKÜLÖNFÉLEK.
mazású, neve S o.l i s M i h á l y ; 1812-ből, mint
— A háromszéki háziipar-esryesület kiálltá- mondják, ismeretes egy aláirása. Dr. Hernandes, ki
sára f- hó 11-én érkezett meg városunkba Grumm róla a tudósítást írja, kerti munkában találta ezt a
F e r e n c keresk. miniszteri tanácsos ur. Másnap Matuzsálemet; bőre pergamentszerü, haja hófehér
meglátogatta a szövötanmühelyt, hol a szövőszé- s ugy borítja fejét mint egy turbán. Csak egyszer
kek virágfüzérekkel, koszorúkkal voltak feldíszítve. eszik napjában félóráig mert azt hiszi, hogy 24
A leányok minden szövőszéken vigan dolgoztak; óra alatt nem lehet többet emészteni, mint a menyegyik asztalteritőt, másik vásznat, harmadik sző- nyit az ember félóra alatt megehet. Minden hói-sö
nyeget szőtt s felváltva egymást nagy könnyűség- és 15-ik napján böjtöl s annyi vizet iszik, a menygel és szép gyakorlottsággal szőttek nem sokat nyit csak bir. A legtáplálóbb ételekkel él, s mintörődve a kíváncsi látogatók nagy számával. A dent csak hidegen eszik.
min. tanácsos ur szakértően vizsgálta meg a szö— Horváth Mihály végrendeletéből az elhunyt
vést s általában a tanműhely b e r e n d e z é s é t
m i n d e n á g á b a n . Jelen volt megyénk főis- főpap mély családias érzelméről nagyon jellemző
pánja, a házi-ipar-egyesület buzgó elnöke is. A részleteket közöl a „N. P. J." Ezen végrendelet
leányok, miután az „examen" véget ért, felkisérték 1877. dec. 25-én kelt s Fraknói Vilmos, Weisz Bera min. tanácsos urat a kiállitás helyiségébe. A ki- nát és Orosz Mihály irták össze. A bevezetésben
állitás első napon igen látogatot volt. Brassóból is mellőzve van az „Isten nevében" stb. szokásos betöbben jöttek ez alkalomra. Ott láttuk Szentke- vezetés s egyenesen a tárgyhoz szól. — Vagyona
reszty Stephanie brónőt, ki mindenütt elől jár a gyanánt emliti a következőket: Egy háromemelehol egy humánus intézményről, vagy a közjót elő- tes ház a pipa-utcában teljes felszereléssel, a magyar jelzáloghitelbank 25 részvénye, 25 mátrai bányarészvény, 2000 frt aranyjáradék, 20,000 frt ér®) T. i. a mint t. Bálás ur bízonyit.
tékű biztosítási kötvény, melyet halála után örö') L. Szarvas Gábornak „A nyelvújításról" c. köseinek kell kifizetni, továbbá azon tiszteletdijak,
értekezése 8. 1.
melyeket Ráth Mór s Franklin-társulat tartoznak
") Füöstököm = reggeli, fölöstökömözni = fizetni müveinek ujabb kiadásaiért. Érdekes felemlíteni,
hogy a Franklin-társulat minden uj kiadásáreggelizni.

nál minden kötetért 1000 frtot tartozik fizetni, —
Rátli is rendesen annyit fizetett s a tegujabb müvéért „A kereszténység megállapításának története" ivenkint 50 frtot. Általános örököséül az 1868.
april 24-én született Völgyessy Mária Mihálykát s
az 1870. szept. 29-én születétt Völgyessy Jenő Mihályt, Völgyessy (Vuadnoux) Mária Mihályka aszszony gyermekeit tette s kiskorúságuk tartama
alatt anyjukat hagyja meg a vagyon élvezetében.
Ugyan ö reájuk esik a rákospalotai villa is. Gyámul Horváth Alajos, a végrendelettevő testvére neveztetett ki s tanácsadóul egész sereg rokon. Ezek
a vagyon tiszta jövedelméből egész 8000 frtig 3
százalékot nyernek s az örökösök halála után az
egész vagyon övék lesz. Könyvtárát Völgyessy
Jenőnek hagyja s ha ez mint kiskorú hal el, Alajos s József testvérei azon gyermekének, ki tudományos pályára lép. — A városi szegényeknek ad
100 forintot. A végrendelet végrehajtóiul Samassa
érsek s Bonc Mihály, a tanulmányi alapok igazgatója neveztetnek meg. Az előbbi arany burnótszelencét, az utóbbi a végrendelkező arany óráját s
láncát nyeri.
— Mi mindent lopnak Oroszországba! A
„Nyedela" cimü sztpétervári lap az orosz viszonyokról irván, cikkét a következő szavakkal végzi:
„Hát csak pénzt lopunk mi ? Dehogy 1 nemcsak a
pénzt lopjuk, hanem lopjuk a közbizalmat és személyes bizalmat; meglopjuk nemcsak a mások jó
hírnevét, hanem a magunkét is: meglopjuk az emberi méltóságot, a női becsületet és ártatlanságot
felebarátunk becsületét és boldogságát, meglopjuk
még saját lelkiismeretünket is 1 — Byen gazdag repertóriumát a muszka bűnöknek még Mr. Grenville Murray sem állította össze.
Irodalom. A „Magyar Lexikon" 8—9 füzete
beküldetett szerkesztőségünkhöz. Csinos mellékletet hoz az előbbi az ókor isteneiről, az utóbbi az
európai pénznemekről. A 9-ik füzet terjed Áskolonárig, tehát az A még csak a következő füzetben ér
véget. A népszerű s pártolásra méltó vállalat szerkesztője, az ujonan megjelent 9 füzetben következő
értesít ést bocsátott ki: A 9. füzetet tiz nap múlva
követi a 10. füzet, melylyel e műnek első kötete
be lesz fejezve. — Ez alkalommal nem mulaszthatjuk el a nagy közönségnek mélyen érzett hálánkat
kifejezni azon páratlan fogadásért, melyben vállalatunkat részesítette, ez által egy részt azt tanúsítva, hogy ideje már a magyar irodalomnak egy
régóta érzett hiányán segíteni, másrészt pedig, hogy
az általunk megindított „Magyar Lexikon" céljának megfelel. Csakis igy magyarázhatjuk meg magunknak azon örvendetes körülményt, hogy a „Magyar Lexikon" már eddigelé is annyi példányban
terjedt el, a mennyiben talán egy magyar mü sem.
Számos előfizető óhajára kijelentjük, hogy szeptembertől kezdve a gyorsabb megjelenés végett havonkint három füzetet fogunk kiadni. — Budapest,
1878. augusztus 31-én. Somogyi Ede, a „Magyar
Lexikon" szerkesztője. Rautmann Frigyes, a „Magyar Lexikon" kiadója. — M e h n e r V i l m o s
kiadásában megjelent „A világ ura" és „Gróf Monte-Christo" cimü regények két első füzete.
Iírték- és váltó-árlolyam a bécsi es. kir. nyilvános
tőzsdén szeptember 13.
Magyar aranyjáradék
84.—
„
kincstári utalványok I. kibocsátás 117.—
»

»

„

n.

„

i86o. államsorsjegy
Osztrák nemzeti bankrészvény
„
hitelintézeti
„
Magyar hitelbank
Ezüst
Cs. kir. arany
Napoleond'or
Német birodalmi márka
London

110.50
830.—
228.75
209.50
100.—
5.55
9.33
57-25
115.80

Felelős szerkesztő: Málik József.
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Nagyobb és kisebb megrendelések, valamint javítások
is a lehető legolcsóbban és legyorsabban eszközöltetnek.
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közönség bolti áron íog kapni. — Megrendelések elfogadtatnak minden
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