
melyben a többek között kővetkező határozatok 
hozattak : 

Binder Lajos müvezc-tő a szövészeti tanmű-
helyre tett részletes előterjesztése alapján a vá-
lasztmány egy oly állandó helyiség szervezését 
határozta el, melyben a tanműhely tanulói ingyen 
jakást kapjanak és mely az egyesület által tervbe 
vett alkotásokra is később alkalmas legyen. Ebeli 

határozatát S.-Sztgyörgy város közönségével, mely 
a tervezett fonodának  helyiséget njánlott volt, kö-
zölte, mely hisszük és reméljŰK, hogy ennek meg-
szerzésére is fog  utat és módot találni s mely he 
lyiség olyan lesz, hová a tán idővel felállítható 
fonodára  is alkalmas lesz. 

A szövészeti tanműhelyben volt tanulóktól, 
mint az a felvételnél  is megmondatott, havonként 
1 frt  tandíj beszedendő. A szurgalmas tanulók ju-
talmazására a háromszéki takarékpénztár idei nagy 
gyűlésén 20 frtot  ajánlott és adott is ki, br. Apor 
Gábor ur pedig 5 frrot,  mely összeg ezüstpénzre 
váltatván fel,  következők közt osztatik ki: Baló 
Teréznek 2 drl> 1 frtos  és a br Apor Gábor ur ál-
tal adott 5 frt.  Serester Júlia, Hamar Etelka, Ke-
resztes Júlia, Kis Mari, Fülöp Gizella, Fagyas 
Berta, Zsálni Mari, Bitai Vilma, János Nellinek 
2—2 drb 1 frtos  ezüstpé.nz. Baló Bertának (fotosi) 
és Császár Rózának (s.-sztgyörggi) az egyesülettől 
egy-egy vászonszövőszék, mint a művezető által 
ajánlott legjobb és legszorgalmasabb tanulóknak ; 
ezen kivül pedig Hamar Etelka és Fülöp Gizella 
a tanműhelybe állandó munkásoknak vételnek fel 
darabszámszerinti díjazásra. A jutalmak kiosztásá-
val Bogdán András, Ötvös Pál, Kovács Gábor, 
Binder Lajos és Tarcali Fndre bízattak meg. 

A pénztár állásáról is jelentés tétetvén, ki-
tűnt, hogy 2063 frt.  50 kr. hátralék van, alapítvá-
nyi kamatok és évdíjakból, mely összeg a járási 
tisztviselők által lesznek csak behajthatók, melyre 
e helyen is felkérjük. 

Az egyesület fennállása  óta történt bevételek 
és kiadásokról s jenlegi vagyon állásáról a követ-
kező kimutatás tanúskodik. (A kimutatást jövő szá-
munk hozza. Szerk ) 

Közgyűlés f.  évi nov. 20 ára határoztatott, 
melyen az egyesület életében eddig történtekről 
részletes előterjesztés fog  adatni. 

F e l h í v á s 
Kézdt-  Vásárhely  város és  videke  1 hölgyeihez. 

A kézdi-vásárhelyi jótékony nő-egylet folyó 
év szeptember 22-én tartott választmány gyűlésén 
elhatározta a Boszniában megsebesült honfiak  se-
gélyezésére gyűjtést eszközölni; e célból a nőegy-
let hetenkint kedden és pénteken tépéskészitő es-
télyeket tartand a városház termében 10 krajcár 
bemeneti dij mellett; azonkívül egy sorsjátékkal 
egybekötött sétahangversenyt rendez. 

Midőn ezt Kézdi-Vasárhely  város és vidéke 
áldozatkész hölgyeinek tudomására juttatjuk, egy-
idejűleg szíves támogatásukat és kegyes pártfogá-
sukat kérjük az országosan ismert nemes cél 
iránt. 

A tépéskészitő est'élyek folyó  év szeptember 
24-én már megkezdődtek, melyekre minél tömege-
seben megjelenni kérjük a nagyérdemű közönséget. 

A házi asszony, Bogán Istvánná ő nagysága, 
mint vezérszellem, mindenhol tesz, vesz, rendez 
olyan kitűnően mint saját lakában. — Találékony-
sága mig gyümölcsről is gondoskodott, melyből 
igen jutányos fölemelt  árakon kedveskedhetel szom-
xzédnődnek. 

A jövedelem persze a sebesülteké, valaminl 
£ cigáretták ára is, melylyel pénztárnok Bt.gdái 

ndrásné ő nga visszautasithatatlan szívességgel 
kínál. 

A külső teremben az urambátyéméknak meg-
engedtetett, hogy kis jótékonycélü csöndest meg-
eresszenek. Szívesen is veszítik el hatosaikat — jó-
tékonyságból. 

A kezdet jól indult s a folytatás  ehez méltó-
nak Ígérkezik, annál inkább, mert lépések tétet 
tek arra, hogy zene, ének, szavalat, fölolvasás  is 
élénkit-ie az estélyeket. • 

A zenének és ezeknek szeretete, jóságnak 
jele. , 

Ugyan ki nem akar jónak tartatni! ? 
Csupán a cél érdekében való buzdítás végett 

álljon itt a jelenlevő hölgyek névsora : 
Bartha L , Bikfalviné,  Bogdán Flóriánná, Csa 

láné, Császár Domokosné. Csutak Jánosné, Dálno-
kiné, Fogolyánné, Gidófalvi  Lászlóné és Pálné, 
Grünfeldné,  Huszkáné, Jancsó Albertné, Kovács 
Albertné, Kökösiné, Málikné, Mélik Jánosné, Mi-
hály Istvánné. Nagy Istvánné, Pollákné, Sebes-
tyénné, Spitzerné, Samekné, Vásárhely iné urasz-
szonyok. 

Bartha Vilma, Bernstein nővérek, Bogdán nő 
vérek, Gidófalvi  Vilma, Mari és Anna, Gyárfás 
Etelka, Gyárfás  Juli.ska. Huszka Gizella, Müllei 
Emília, Nagy Zsuzra, Spitzer Mercedesz, Vajnf 
Klára, Weinberjjer Julcsa és Mari kisasszonyok. 

A második estélyen még többen jelennel 
meg. — Erre lehet következtetni azon körülmény 
bői, hogy az estélyről mindenki megelégedésse 
távozott, 

Janiig. 

Miután pedig ön csak ferdíteni  tud, s másnak 
cikkét félre  magyarázni nem átallja : szívesen ké-
rem, ne ajánlja, vagy hogy igazán szóljak, ne vé-
tesse elő épen velem az ön által idézett négy 
munkát, mert hogy én nemcsak azokat, hanem 
még másokat is ismerek, arról meggyőződhetett, 
ha épen megakart. Egyszersmind ne ajánlja meg-
ismerés végett épen nekem Budencet, Fogarasyt, 
Hunfalvyt,  Szarvast és Simonyit, illetőleg ezeknek 
munkáit, mert hogy egy kis nyelvtörténeti tanul-
mányt adjak — rég ismérem én kérem önnek ezen 
tekintélyeit. 

Tudom én kérem, hogy Budenz és Hunfalvy 
egyebeken kivül Reguly Antalnak magyar nyel-
vünk érdekében tett fáradságos  kutatásait ismer-
tetik; tudom én kérem Budenzről, hogy őt az 50-es 
években Hunfalvy  nyerte meg a magyar irodalom-
nak, hogy mint Hunfalvynak  rendes dolgozó tár. a, 
1839-ben lépett fel  először egy értekezésével a j. 
elejü török szókról; tudom, hogy értekezett a 
„meg" és „el" igekötőről s közölte Hunfalvy  lap-
jában a székely nyelvjárást; tudom, hogy érteke-
zett a különböző hosszú „é" betűkről is. Ismerem 
kérem a 30. sz. a. felidézett  munkáit is és tudom, 
hogy munkái sok jeles tulajdonnal birnak, bár 
gyarlóságai is vannak. Tudom ón kérem, hogy 
összehasonlító szótárában 1 is idegeneknek tartott 
szavainkat finn-ugor  nyelvből eredetüeknek bizo-
nyítja be ; 2. régi és nehezen elemezhető szavain-
kat is igen szépen elemezi. Tudjuk gyarlóságait is 
mert mig összehasonlító hangtanunk nem volt, ad-
dig nem kellett volna szavakat hasonlítania s e 
mellett a példákat is kevés számmal hozza lel, 
hangtani lehozásai pedig elszórva vannak ; azonkí-
vül mig a szó családositást mellőzi, itt-ott merész-
ségeket is követ el. Mindamellett nyelvünknek 
sok tekintetben több hasznot tctt-

A választmány bármely időben utólagos hír-
lapi nyugtázás mellett elfogad  következő adomá-
nyok't : 

1) A tépésestélyek részére avult és mosott 
lenvászon darabokat. 

2) Gyapjú takarók, lepedők, kötött mellények, 
ujasok, harisnyák, ingek, meleg nyakkendők, me-
leg keztyük, papucsok, flanell  és vászon pólyák. 

3) Kávé, cukor, rum, csokoládé, iz és befőtt. 
4) Szivar, dohány, pipák és olvasmányok. 
A küldemények titkár Harmath Domokosné-

hoz cimzendő és Fejér Lukács ur kereskedésében 
is letéteményezhetők. 

Kézdi-Vásárhelytt,  1878. szept. 22. 
Székely Jánosné, Jlunnntli Domokosné, 

elnök. titkár. 

F e l h í v á s . 

A háromszékmegyei Erzsébet árva leányne-
velő intézet, Stephánie menház és létesítendő köz-
kórház javára célbavett s Kézdi-Vásárhelytt  folyó 
évi október 20 tói 30-ig tartandó ipari, gazdasszo-
nyi és terménytárlatra szíves felhívásunk  még ezen 
évi március 30-ról keltezve szét lett küldve s ezen 
becses lap hasábjain is közzé volt téve. 

Közeledvén a kiállítás ideje, tisztelettel fordu-
lunk mindazokhoz, kik fent  jelzett humán irányú 
intézeteink iránt érdekeltséggel viseltetnek: szí-
veskedjenek tervezett tárlatunkat becses kiállítási 
cikkeikkel gazdagítani s azokat a megnyitás előtt 
alattirt tárlati bizottság elnökéhez bejelenteni e 
lap hasábjain eszközölhető előleges k ö z z é t é t e l 
végett. 

A gazdasszonyság körébe eső, — főleg  rövid 
idő alatt elromolható cikkeket október 16 és 20-
dika között kérjük beküldeni. Másnemüeket jelzett 
hónap 16-ika előtt okvetlenül kérjük az elnökhöz 
címezve beküldeni, hogy az elrendezés annál köny-
nyebben eszközöltessék. 

Mindhárom csoportbeli legkitűnőbb cikkek 1 
— 1 drb 10 frankos  aranynyal és elismerő okmány-
nyal lesznek kitüntetve. 

Kézdi-Vásárhelytt,  1878. szept. 22. 
Székely János, I!«ló László, 
a tárlat elnöke. biz. jegyző, 

A „Csiki aprÓ3ágok"-hoz 
— Válaszul B á l á s A n t a l és T. N a g y I m r e 

uraknak. — 
Vígé,) 

Ezekután irja a komoly dolgokat t. T. Nagy 
Imre ur. Lássuk, mit ad ? Kereken tagadja azt, a 
mit én nem állítottam Tagadja tehát, kérem szive-
sen épen addig, a meddig akarja. Mi a fejünket 
nem fogjuk  a falba  verni az ön tagadása miatt. 
Miért? Mert nem azt állítottam én t. uram, hogy 
a rendelkezésem alatt álló tájszólásokból jöttem 
volna nyomára a kérdés alatti szavaknak, hanem 
ellenkezőleg azokat ugy tüntettem fel,  mint olya-

• nokat, melyek a rendelkezésem alatt álló tájszó-
• lási gyűjteményekben nincsenek meg. 

T. Nagy Imre ur állítása tehát — kérem szi-
, bocsásson meg, ha kimondom — csupa valótlan-

ság. Nem o l v a s t a át értelmesen cikkemet vagy ha át 
olvasta is elferdíti  olyanokat ir, miket csak „costa fra 

l terek^ tehetnek. Ne higyje t. uram, azt, hogy az ön 
1 által ismert 9 tájszólásra vonatkozó munkából kö-

vetkeztetni lehet arra, mire ön meggondolatla-
nul következtet: oly esetben, mikor az érintett 

t munkákat más is épen ugy ismeri, mint ön. Avagy 
j kérdjünk meg ebben a tekintetben minden józa 
1 non gondolkodó hazafit,  lehet-e önnek vagy akárki 

másnak egyoldalú ismeretéből arra következtetni, 
hogy másnak is azt a valamit épen olyan egy oldalú 
an kell ismernie ? Lehetett-e, sőt szabad volt-e, azért, 
mert ön tévesen fogta  fel,  vagy magyarázta cik-
kemet, azt következtetni önnek, hogy én nem tudom 
mi a rtájszó"-lás voltaképen? Ha kérem, mindezen 
kérdések lehetségesek, ha igy következtetni lehet • 

" akkor sok minden lehetséges a világon. 

De egyszersmind legyen szabad kérdésbe 
5 tennem azt is, ha vájjon az én önáltal „nyelvész-

kedésnek" nevezett cikkem lesz-e „nem e világból 
: való* vagy az ön unicum logikája ? Hisz t. uram 

az ön logikáját sem a múltban, sem a jelen ben fel 
nem fogjuk  találni egyetlen philosophusnál is, csak 
az ön fe'ében.  No de t. uram, önnek ilyen excellen; 
következtetéseiért tiszta jólelkünkből bocsátunk 
meg, csupán azért, mert ön a saját logikája sze-

' rint istennek egy olyan csodálatos teremtése, mi az 
' ön mondása szerint „nem e világból való". 
; Ezfn  okoknál fogva,  félre  téve alapos tudo-
" sainktól szerzett tanulmányainkat, nem fogunk 
" „egy nem e világból való" lényhez fordulni  a_vé 
" eett hogv megkérdezzük: „No mond meg nekünk 

te, nem e világból való lény" (pl. T. Nagy Imre ) 
• hogy mi a tájszólás voltaképen, de igazán mond 
5 meg s verd be a fejünkbe,  mert mi meg azt sem 
r hallottuk róla, hogy vájjon enni, vagy inni yalo 
1 állat-e, repülő sárkány-e, vagy éjben kalandozo ki-

sértet-e ? 
c Hogy mi a tájszólás voltaképen, azt t. uram, 
: nem öntől fogjuk  kérdezni s nem is öntől kérdez-
1 tűk és tanultuk sohasem. Hogy on tudja, az csak 

dicséretére válik, de az ön t u d o m á n y á b ó l ^rem, 
az ön logikája szerint csak vadságokat lenét kö-

vetkeztetni. 

L E G Ú J A B B . 
Bécs, szep. 25, Magánértesülóxek szerint csa-

pataink Zvornikot komoly ellenállás nélkül be-
vették. 

líócs, szept. 25. A „Fremdenblatt" és a „Pres-
se" azon hírére, hogy Zvornik elfoglaltatott,  vala-
mint a „D. Ztg," azon jelentésére, hogy Boszniá. 
ból 4 divízió hozatér, a forgalom  a mai tőzsdén 
igen élénk volt. 

Konstantinápoly, szept. 25. A porta a berlini 
egyezményt aláirt hatalmakkal hivatalosan tudatta 
hogy Ozmán basát elégséges haderővel 20 tábor-
ral Albániába küldi, e tartomány pacifikálása  és a 
szultán katonai tekintélyének helyreállítása végett. 

Zágráb, szept. 26 A főhadiszállásból  érkezett 
hírek szerint végképen elhatároztatott, hogy ez 
évben csak Boszniát és Hercegovinát pacifikálják 
és a határt Novi-Bxzár felől  erősen elzárják. Ra~-
csiába csakis a tavasz kezdetével fognak  bevo 
nulni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— íüiáiy ő felső-ó  a trónörökössel együtt 

24-én reggel 5 órakor indult külön voitattal Ster-
zingbe a tiroli hadgyakorlatokra. Ő felsége  Ins-
bruckban audienciákat ád s 27. vagy 28-án tér 
vissza Bécsbe. 

— ' D r Szász István, gymn. segédtanár s la-
punk tehetséges belmunkatássa, ma (szombaton) 
reggel a Bogdán Flórián épités alatt álló piaci 
házát menttekinteni s midőn az épület egyik szár 
nya alá érkezett, egy három öles, vastag gerenda 
zuhant a tetőzetről fejére.  Szász István ur a nagy 
ütés alatt eszméletlenül rogyott össze s a helyszí-
nén gyorsan alkalmazott segély után felszállíttatott 
kollégiumi lakására, — hol azóta folytonos  orvosi 
ápolásban részesül s dacára a roppant ütésnek — 
most már veszélyen kivül van. Azt mondják, hogy 
a gerenda ledobása szándékosan történt, miután 
azon helyen most nem is dolgoznak, s beszélik, 
hogy az ütés m á s n a k volt szánva. — Azonban 
akár véletlenül, akár szándékosan történt a geren-
da lezuhanása: mindkét esetben rendőrségünk ré-
széről a legszigorúbb utánnyomozás szükséges A 
vizsgálat eredménye ki fogja  deríteni ezen, minden 
esetre komoly dolog indokait-. Addig tehát tartóz-
kodunk minden további megjegyzésektől. 

— Műkedvelői előadás. K.-Vásárhelyen.  mint 
lapunkat értesitik, mult szombaton sebesültjeink 
javára a műkedvelő társulat Bayard „Cárnő foglya" 
cimü 2 felv.  vígjátékát adta elő általános tetszés 
mellett. Dobay János szavalata és ifj.  Kovács 
Dani felolvasása  jól sikerült. A műkedvelők közül 
levelezőnk különösen kiemeli Zajzon Lázárné és 
Feil Edéné úrasszonyokat s Dobay J.ajos, Nagy 
Károly és Gyöngyösi István urakat. A dalárda 
ezen estélyen műélvezetben rószesité a közönséget 
mely a Zajzon Lázár ur buzgóságának köszönhető. 

— Agyonütöttek Ozsdolán f.  hó 24 én éjjeli 
1 és 2 óra között egy odavaló lakost egy oltani 
korcsmában. Eddig még bőve bb részletek nem ér-
keztek be hozzánk s igy csak annyi van tudva, 
hogy a gyilkosságot többen s hihetőleg boszubólN 
követték el. A fejszével  összevagdalt szerencsétlen^ 
még azon nap délutánján roppant kínok között 
kimúlt. A tetteseket még nem sikerült kipuhatolni. 


