Szerkesztőségi iroda:

Megjelenik ezen lap hetenkint kötszer :

Brassai utcza GO. sz. alatt,
hová a lap szellemi részéi
illető közlemények
küldendők.

Kiadó-hivatal:
P o l l á k M í r könyvnyomdája, hová a hirdetések és
előfizetési pénzek bérmenteseu intézendök.

szerdán és szombaton

Előfizetési feltételek:
holyben házhozhordva vagy
vidékre postán küldve:
Egész év . . B ft. — kr
Kél (ív . . . . 3 ft. — kr
Negyed év . . I ft. fO kr.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászat! lap,

Hirdetmények dija:.

a liáromszéki „ H á z i i p a r - e g y l e t "
és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye.

miután mult gyűlésen az idő rövidsége miatt fel nem
olvastathatott.
A cár kiáltványa.; Si.-Pá tervárról jelentik: A
Alispán, miután a jegyzőkönyv hitelesítve lett a
cárnak a néphez intézendő
k i á l t v á - kinevezett bizottság által, azt felolvastatni feleslegesnek
n y a m á r k i v a n n y o m v a, s K i s s e n e v- ta rtja.
b e n k e d d e n fog k ö z z é t é t e t n i . A portához
Főispán kijelenti, hogy o», mint önálló indítvány,
nem fog hadüzenet küldetni, minthogy a hadsereg külön tárgyalás alá tartozik.
Bulgáriába-e»ak végrehajtó hatalom gyanáut szándéElénk vita után a jegyzőkönyvnek ülés végén
kozik benyomulni. A cár kiáltványában benne van az felolvasása elhatároztatik.
erre vonatkozó pont, valamint azon biztositáa is, hogy
Alispán' jelentése azon pontját, mely Sepsia dunai tartomáayok megszállásának célja csupán a
reformok keresztülvitele (I), melyeket az értekezleten Szentgyörgy város vámszedési eljárását tárgyalja,
hosszas
vita után a gyűlés többsége nem veszi tudorésztvott hatalmak Konstantinápolyban közös egyetérmásul. Szotyori Nagy Károly indítványozza, hogy
téssel megállapítottak.
az alispán járjon végére, hogy v|n-e törvényes joga
A cár és a háboru-üzenet. Szt.-Pétervárról tá- Szentgyörgy városnak arra, hogy a szekerek után a
virják a „P L."-nak: Az elhatározás véglegesen ki- vámot a város végén szedje. Doiáih József indítvámondatott, ez idő szerint t ö b b é s e m m i e g y e z - nyozza, hogy a gyűlés mondja ki, hogy a városnak
k e d é s n e k n i n c s h e l y e . A cár Kissenewbe nincs joga a sorompónál vámot szedni s az alispán ur
utazása folyó hó 19 dikére van határozva. Gorcsakoff- hirdesse ki, hogy a vidékiek nem ;_£ötelesek a soromnak a hatalmakhoz intézendő körsürgönye indokolni pónál vámot fizetni. Császár Bálint felfejti, hogy a váI igja az orosz fegyveres föllépést, s valószínűleg még rosnak joga van vámot szedni; a piac hogy hol keza cár elutazása előtt el fog küldetni. A h á b o r ú - dődik, azt a város határozza meg és a piac a soromü z e n e t K i s s e n e w b e n a d a t i k ki. — Egy pónál kezdődvén, ott vámot joga van Szentgyörgynek
más tudósítás szerint a cárt k e d d e n várták Kisse- szedni- Elfogadtatik többséggel a Dónáth József indítnewbe. E szerint már a legközelebbi napok meghoz- ványa.
zák az elmaradhatlan háború végzetes és nagyfontosSeethal Ferenc kéri alispánt felelni a „Ciege" ut
ságú tényét.
Konstantinápolyi hirek szerint Abdul főhadvezér használata eltiltására vonatkozólag tett interpellátiójára.
Alispán
feleli, hogy az idő rövidsége miatt nem
Sumlába utazott, a dunai hadsereg vezényletét átveendő. A konstantinápolyi orosz ügyvivő, Melidoff, még intézkedhetett, — de a szükséges lépéseket megtenni
nem kapott parancsot az elutazásra, do egy orosz gőz- lógja. Seethal Ferenc tudomásul veszi, fentartván az
hajó már a kikötőben van, hogy ha a távozási pa- ellen a fellebbezési jogot, ha alispán eljárása netalán
.«
rancs megérkezik, az ügyvivőt azonnal Odessába szál- kielégitő nem lenne.
Az adófelszólamlási bizottságba 2 rendes és két
lítsa. A konstantinápolyi orosz alattvalók a német követség ótalina alá helyeztettek. A mint a hadüzenet póttag levén miniszteri rendelet szerint választandó —
megjön, Konstantinápolyban kihirdettetik az ostrom- rendes tagokul Kovács Károly, Kuíi István, póttagokul
Móritz József és Bogdán István választatnak meg.
állapot.
Főjegyző felolvassa a mult ují'ülésen a megye
Orosz-Lengyelországban a kedélyek nagyon izgatottak, s komolyabb jellegű nyugtalanságtól lehet Bzervezése tárgyában kiküldött pze^gző bizottság jefélni. Ennek folytán az utazók útlevelei a határon lentését. A bizottság a szolgabírói segédek és Írnokok
még szigorúbb vizsgálat alá vétettek. Az orosz kor- felállítását véleményezi. A megyét 4 szolgabírói állásra
máuynnk a nihilisták is újból sok aggodalmat okoznak. ajánlja felosztatni ugy, hogy mindenik szolgabíró köz— Egész Oroszországban fölhívások köröztetnek, me- ponthoz legyen kötve, mert a közigazgatás érdeke kölyek a népet harezra buzdítják és felszólítják, hogy veteli, hogy a szolgabírói hivatal ott legyen, hol posta,
a lakosság pénzt gyüjtsöu és önkénytes csapatokat távírda stb. van, s hogy négy járási orvos lévén, ezek
érintkezése a szolgabirókkal megkönnyítve lesz.
alakitson.
Az európai bonyodalom réme. Berlinből irják,
Kovács Károly elleninditványt ad be, melyben a
hogy ott nem is kell tartani attól, hogy az orosz-tö- megyét 8 Bzolgabirói járásra ajánlja felosztani a közrök háborúba más hatalncak is bevonatnak, mindazál- ségek máskép csoportosításával, a tisztviselői karra s
tal nincs kizárva azon lehetőség, hogy e háború mel- annak fizetésére vonatkozólag is uj tervezettel.
lett, — más hatalmak közt is bonyodalmak merülDemeter Sámuel egyik javaslatot se fogadja el.
hetnek föl.
6 szolgabírót ajánl, a centrálizatiót nein tartja a kor
A montenegrói küldöttek april 16-án Odessán irányával megegyezőnek közigazgatás terén.
keresztül hazautaztak Konstantinápolyból. Jeladásnak
A többpég általános tárgyalás alapjául elfogadja
lehet e körülményt tekinteni a háború megkezdésése.
A török hajórajok a Fekete- és Közóptengerre a szervező bizottság javaslatát. Olvastatik e javaslat
pontonként.
indulásra készen állanak.
A szolgabirói járásra nézve 3 indítvány merült
Románia mozgósítja csapatait s most bizonyosnak
tekinthető, hogy Oroszország mellett fog állást fog- fel, mely szerint 4, 6 és 8 járásra véleményeztetik oszlalni. Mint hirlik, a Duna közelében állomásozó csa- tatni a megye.
patok parancsnokai utasitattak, hogy a törökök átkeTiz tagnál több kívánván névsz3rinti szavazást,
lését a Dunán f e g y v e r r e l i s akadályozzák meg. főispán a névszerinti szavazást tűzi ki.
A határt 110,000 főnyi orosz gyalogság, 25,000
A névszerinti szavazás a 4 és 8 Bzolgabirói jálovas s 350 ágyú fogja átlépni.
rásra vonatkozó véleményt illetőleg megtörténvén, a 8
A háború színhelye török nézet szerint Ázsiában járást pártolók többségben maradtak. Egy harmadik
lesz s ezért nagy gondot fordítanak az ázsiai táma- javaslat is lévén, mely a 6 járást pártolja, a szavazás
dási vonalra.
a 8 és G járást illetőleg is keresztülvitetett s a többLayard konstantinápolyi angol követ fel vau van ség a 6 járás mellett nyilatkozott. Igy Háromszékmehatalmazva, hogy ha az orosz a háborút megkezdi, gyének 6 szolgabirói járásra osztása fogadtatott el.
mihelyt a porta kívánja, az angol hajórajt azonnal a
A gyűlés tovább folytatatott 20. d. e. 10 órakor.
Bosporusba rendelje.
A jkönyv felolvastatván — módosítás nélkül
Szerbiában forradalom van kiütőben.
helybenhagyatott.
A cár elutazott a déli hadsereghez 18-án.
Főjegyző előterjeszti, hogy a szervező bizottság
A cár nem vesz részt a hadjáratban, csak a csaa szolgabirók központon lakását elfogadta.
patokat szemléli meg.
Hosszas és igen érdekes vita után, főispán felteszi a kérdést, hogy a szolgabirói járásoknak állitaBsék e fel központ vagy sem ? — 10 tagnál több névHáromszékmegye rendk. közgyűlése szerinti szavazást kérvén — összesen szavaztak 59.
ebből központra esett 37 — a járásban lakásra 22.;
április 19-én.
eszerint a központosítás fogadtatott el.
Főispán a gyűlésben megjelenvén, szókét éljenSzolgabirói központi helyekül megalapittattak n:
zések között foglalja el.
Megnyitó beszédében a tagokat figyelmezteti, Kézdi aisójárásban Alcsernáton, Kézdi felsőjárásba
hogy a tárgyalandó tárgyak fontosságához képest hig- K.-Vásárhely város, Orbai járásban : Kovászna. Sepsj
gadtan tanácskozzanak B kifejezi örömét a tagok ily alsójárásban: S.-Szentgjörgy város. Feketeügy mellett'
szép számmal megjelenése felett. A megnyitó beszéd járásban: Uzon. Miklósvárszéki járásban: Nagy Ajta.
Tisztviselői fizetések: alispán 2000, főjegyző
éljenzéssel fogadtatott.
F ő i s p á n előterjeszti, hogy a hídvégi járásba 1200. 3 Aljegyző 900, 800 700, főszámvevő 900, alszávnszolgabiróul l l y é s T a m á s t , árvaszéki ülnök- vevő GOO, ellenőr G00, pénztárnok 1000, főorvos 600,
nek Nagy Sándort, jegyzőnek Nagy Dénest, Erdö- állatorvos 300, levéltárnok 600, tiszti ügyész 600, ár
vidékre orvosnak Sükösd Józsefet, a hídvégi járásba vaszéki elnök 1000, árvaszéki ülnökük 800, közgyám
Szász Károlyt helyettesitette.
800, szolgabirák 800, szolgabirói segédnek 500, Írnoknak 3Ó0, iktató, kiadó 600, tisztség! Írnoknak 500,
Felolvastatik a bizottsági tagok névsora.
Jiízés börtönmeeter 300, három hivatalos szolga,
Székely Gergely kéri a jegyzőkönyv felolvasását

A keleti kérdés.

3 hasábos petítsurért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 3l) kr,
Nyilttér sora 15 kr.

egyenként 180, két fegyveres hajdú egyenként 180,
4 járási orvos 1800 frt. összes kiadáa 39,630 frt.
A megyei bizottmányi tagokat választó kerületek
s a képviselők szániára vonatkozólag a bizottság véleményo elfogadtatott.
A küldönc.dij n szolgabirák részéről töröltetik.
Alispán megbizatik e javaslat felterjesztésére.
Olvastatik a belügyminiszter rendelete a választó
kerületek, kérdésében. Az állandó választmány véleménye elfogadtatott.
Tiszti ügyész helyottesül Kelemen Lajos választatott meg.
Olvastatik közlekedésügyi minisztérium leirata a
Ilermány, Prázsmár, Nyén, Kiaszna stb, ut tárgyában
tett feliratra. Ez útvonalra leirat szerint már 26,000 frt
állami segély fordittatott, a miniszter ígéri, mennyiben
az országos utsegÉly alap engedi, jövőre is segélyezni
fogja. Tudomásul vétetett s a rendelet végrehajtásával
alispán bizatik meg.
Gróf Káinoki Imre a lótenyésztési bizottság elnökségéről leinondváu helyébe gr. Nemes János választatott.

A fonaszat- és szövészetről a székely
gyáripar érdekében.
(Binder Lajos gépész-mérnöknek a háziipar-egylet március 21 íu
tartott választmányi gyűlésén taitott értekezése.)
(Folytatás.)

A történet alig mutathat föl példát, bogy valaki nagyobb befolyás, hatalom és vagyonra tett volna
szórt, mint ezen és még több más szövőlegények.
Mihelyost a nép fonál szükaéglettel lesz ollátva
a szövés oly lendületet fog nyerni, miszerint a térin a iés legalább kétszer akkorára fog emelkedni.
Legyen szabad egy kis számitásBal reámutatni
azon iszonyú veszteségre, a mi a kézi fonás által követtetik el.
Hogy ezt egész világosan a mélyen tisztalt kö•önség elé terjeszthessem, fölveszek egy ügyes kézi
fonót, a ki, ha minden ügyességét és munkaerejét
üszpontositja, ugy percenkint legfeljebb 6 angol röf
fonalat képes előállítani, vagy is egy munka-nap (12
óra) alatt 4320 angol rőf közép finomságú fonalat volna
képes fonni.
Egy köteg, vagy mint általánosan nevezni szokták, egy Scbok vagyis 720,000 angol röf hosszúságii
fonalat ezen ügyes fonó 162 nap alatt volna képet
előállítani.
I. Schok 16 tos, vagyis 140 font fonalat mint legtöbbért 65 frtért lehet megvásárolni; most figyeljünk,
hogy mit keres egy fonó naponként?
A 65 forintból le kell vonni 140 font tiszta gerebenezett lennek az árát, fontját 35 krajcárjával szá
mitva, ez kitesz 49 frtot s igy a 162 napra marad a
fonónak 16 frt mint munkabér, vagyis naponként 8
krajcárból volna kénytelen megélni, ha a fouás mellett a szövéssel nem foglalkoznék.
Számítsunk tovább : ha a szövő csak sző éa a
mechanikai fonóda ellátja őt fonálszükséglettel, hogy
mily viszonyok állanak be.
Felveszek újból 1 köteg 16-os számú fonalat s
továbbá azt, miszerint a szövő egy-két rőf azéleaségü
vászont sző.
Az 1 köteg fonálból képes bár mely szövő 380
rőf vásznat szőni, és igy egy rőf vászon, két rőf azéleaségü 17 krba kerülne a szövőnek, én azt hiszem,
hogy nem csalatkozom, ha egy rőf ilyen vászon piaci
árát 25 krra teszem, és igy a szövő a 380 rőf vászon mellett 30 frt. 40 krt. kereshetne, most három
heti idő alatt; azonban ha a szövőszékeket átalakítjuk
legfeljebb két hetet venne igénybe a mondott hoszgzuságu vászonnak előállítása.
A mi most a Székelyföldre tervelt első miutafonóda költségvetését illeti, azt szerencsém lesz az érdekelt köröknek előterjeszteni, itt csak annyi legyen
megemlitve, hogy 75 ezer ezüst forintnál többre szükségünk ez idő szerint alig lesz.
Hogy a szövészet felvirágozhassák elvitázhatlan
tény, miszerint a fonódákat föl kell állítani, azon kivűl,
hogy a szövőszék többet termelhessen mint most, a
következő ujitásokat ajánlom a kézi szövőszékeknél
keresztülvinni.
A környék minden Bzövőszékje más vetélövel
látassák el, mint a milyent jelenleg van szereucséui
a tisztelt közönségnek bemutatni; ezen vetélő segélyével a szövő nagyobb sebességgel, kevesebb időveszteséggel és szélesebb szöveteket képe» szőni.
II. A szövő a fonódától nem legombolyitott, hanem a fouóda által a vetélő részére már előkészitett
fonalat kapjon, melyet egyszerüon behelyez a vetélőbe
s minden fennakadás nélkül dolgoihatik. A gyermekek

és az aggastyánok, kik ezelőtt a fonalai gombolyiták, a
szövetek kiigazításával és a láncfonálnak elhelyező
sével foglalatoskodhatnak, mit a leggyengébb erő, is
képes teljesíteni.
Minden szövő a fonódában, ha valamely dologgal
vagy újítással nem volna tisztában annak, vezetőjétől
minden időben dij nélkül felvilágosítást, szükség esetében egy bizonyos időre segítséget nyerhet, minthogy
a fonóda a Bzövést, a szövés virágzása a fonóda nyereményét föltételezi. A szövő még azon kedvezményben is részesülhet, miszerint a nyers lenért vagy gyapjúért len, gyapjú, szösz vagy pamut fonalat kaphat, szem
előtt tartván a legnagyobb szoliditást, mert mint megemlítem, ha nem biztosítunk a szövőnek tisztességes
keresetet, ugy a fonóda szenvedhet a legjobban. Ha
csekély Bzemélyem mint kormány-közeg alkalmazva
lenne, ugy legjobban fognék arra ügyelni, miszerint a
szövő egész bizodalommal fordulhasson azon intézethez,
melynek bizalmát a nép irányában minden körülmények között fel kell tartania.
Ily eljárás mellett lehetséges lesz, miszerint nemcsak a fonóda fog a legszebb lendületnek örvendeni,
hanem annak környékét elárasztandja jótéteményeivel
s a vidék polgárai az anyagi jólétük előmozdítóját, ugy
a fonódát, mint pedig annak alapitóit, mint jóltevőiket
fogják tekinteni.
Hogy a vászon- szövé zet a Székelyföld polgárainak jövedelmet nyújthasson, azt hiszem, hogy a mélyen tisztelt közönség minden tagja átlátja, miszerint
a len és kenderfonódát fel kell állitani ; csak azt vagyok bátor megemlíteni, miszerint az általam beterjesztett tervezet szerint nem csak tiszta len, lenszösz, de
tiszta kender lenkender, kecderszösz, és lenkenderszösz fonalat is lesz képes a fonóda termelni.
Hogy azonban a szövő észszerűbben dolgozhassék a tiszta lenvászon előállítását a lehető Bzük körre
kell szorítania, minthogy a mai napság a tiszta lenvászonnak távolról sincs ol_ nagy jelentősébe, raiut a
pamutos vászonnak. Mielőtt ezen kérdést tovább fej
tegetném, áttérek a pamut fonóda jelentőségének tárgyalására, s alább majd bővebben mondom el e tekintetbeni nézeteimet.
Azonban mindenek előtt halljunk valamit a gyapotfonás történetéről.
Amerika felfedezése után Európában roppant
nagy sensatiót gerjesztett az uj fonál anyag, ezerek
meg ezerek foglalkoztak annak célszerű értékesithetésével, leginkább pedig az ángolok látták át nagy
jelentőségét azon fonál-anyagnak, mely most a nélkülözhetetlen szükségletek közé tartozik.
A midőn egy német iró a pamut feldolgozása
körül látta a roppant ipari tevékenységet, igy kiált föl
müvében : (Mit Recht rufen wir jetzt aus, Eisen und
Kohlon regieren die Welt, aber die Baumwolle ist ihr
ebenso Bundesgenosse.) Méltán kiálthatunk föl, miszerint most a vas és kőszén kormányozza a világot,
és a pamut azoknak szövetségessé.
A pamut adta meg a lökést, ugy a gjap ; u mint
a gyapotfonógépek feltalálására s azon hadjáratokra
Észak-Amerikában, melyekben testvér testvér ellen
harcra kelt s annak téréit testvérvérrel ^áztatá, a pamut fonál rövid idő múlva uralkodott kereskedés, vagyon és pénz felett.
(Folytatás köv.)

A hazi iparról.
Ma minhen, hazáját igazán szerető magyar ember két tényezőtől teszi — s méltán — függővé szegény, ruegron gált s nyomasztó körülmények közé jutott hazánk felvirágzását s e két tényező a virágzó
népnevelés és virágzó háziipar. Talán a nagy Széchenyi is e kettőre gondolt, midőn mondá: „Magyarország nem volt, hanem lesz."
En mellőzve az előbbit, az utóbbi, t. i. a háziiparról s azok közül is a városunkban K.-Vásárhelytt
meghonosított iparágak, a kefekötés és kosárfonásról
Bzólok, nem mellőzvén a „házi ipart terjesztő bizottság" által berendezett műfaragászatot se.
Tehát lássuk rendre :
a) Tagadhatlan, hogy elég tapintatosan van nálunk házi iparágul választva a kefekötós. Talán a
derék ipartanitó személye is sokat tesz, de a kézdivásárhelyi felső népiskola tanulói igazán amellett, hogy
vasszorgalommal dolgoznak, hivatásszerű tökélyre vit
ték ez évben a kefekötést. Bárki örömmel nézhetné,
mikép fűrészelik és hasogatják a nagy hasáb fái at,
gyalulják kitartással, mig a fúrógép alá kerül, hogy
egy néhány perc alatt a több százra menő lyukat ki
lehessen fúrni.
Egy munka óra kellemes látványt nyújt a házi
ipar iránt érdeklődőnek. Mig az egyik az enyvet melegíti, hogy keféjére a fournirt ráragassza, addig a
másik politúrozza, a harmadik köti a kefét, a negyedik fur, B igy állnak elő a kenő, fénymázos, szimpla
és duppla födelü ruhakefék, bársony-, ló- és hajkefék
kittlnő csínnal, melyek midőn Ízlésre bármely külföldivel kiállják a versenyt, jóságra felülmúlják azokat
Már a vidékre nagyon sokat vittek el s mégis azokon
kivül, mit a tanulók maguk számára kötöttek, n,integy
IfjO lehet jelenleg is készen. Nem tévesztendő szem
elől, hogy a dolgozó tanítványok száma csak 8.
A műhelyről tán nem is szólok. Minek hozzam

mű iparcikkei későre fognak tőlünk kiszorittatni. Mert
tudomásom szerint a hazában tán négy helytt van ez
iparág meghonosítva, pedig a háziiparral a cél az volna,
hogy maga a nép tudja s télen mielőbb dolgot s ez
által kenyeret nyerjen. Ilyen uton pedig a kefekötós
gyors elterjedésére nem lehet számitni.
Földes József ipartanitó a kefekötós gyors elterjesztése tárgyában egy emlékiratot*) terjesztett fel a
magas kormányhoz, hogy ennek szellemében-e, vagy
mint sokan hiszik, a néptanítók által (melyről elmondom később nézeteimet) póttanfolyamokat rendezvén,
fog-e « háziipar terjesztése kitüzetni: nem tudom, de
annyi bizonyos, hogy így későre fog elterjedni, pedig
népűnk nyomora gyors segélyért kiált.
b) Ami a második házi iparágat, t. i. a kosárfonást illeti, ez talán még szerencsésebben, tapintatosabban van megyénkben leendő meghonosítás végett kiszemelve. Megmondom miért :
Nálunk eddig a fűznemesitósről nemcsak nem
tudtak, de sőt nem is hallottak semmit, tehát füzünk
egyenesen a természet által volt gondozva s mégis oly
finom, Bzijas, gyönyörű fehér, bogy Magyarország bármely megyéjében ilyennek létezését kétségbe vonom.
Azt akár kettő, akár három vagy négybe hasitsa, az
mindegy. S hátha még a füznemesités a jövedelmezés
következtében lakosaink kedvenc foglalkozása lesz:
akkor ki merem mondani, hogy a létező füzek közt
ez fogja az első helyet elfoglalni.
A kosárkötést most kezdette meg a felső népiskola, véleményem szerint is igen helyesen, hogy amint
az ipartanitó is nyilvánította : a tanulók először a kefekötésben legyenek gyakoroltnkj nehogy az ujságvágy
íigyelmöket ez utóbbira terelje s mellőzve az előbbit,
mindkettő csak fércmunka legyen.
A felső népiskolánknál alkalmazott ipartanitó államsegélyen Ü8. Somorján tanulta a kosárkötést. Es
ha rátekintünk ezen tiszta füz, tengeri füz és sinorkosarakra : önkénytelen fájdalmat kell éreznünk e tóreni
elmaradásunkért s örömet haladni akarásunkért. Gyönyörű, ízléssel párosult kosarak. S ha meggondoljuk,
hogy a háromszékmegyei úgynevezett radináskosarak
is ez iparág kiegészitő részét fogják tenni : akkor
nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy ezen iparág meghonosítása áldás lesz megyénkre nézve. Csak meghonosítására kellene más utat, módot választani, mert igy
ha még 30 felső népiskoláuál alkalmaztatnék is, gyors
elterjedését kétségbe vonnám. Nem azért, mintha itt
elég helyesen nem taníttatnék, de mert ezon tanulók
közül későh!. fgy sem fog ezzel foglalkozni. Falun a
népnek kell ezt mielőbb betanitni, inert különben ezután is népünk a telet átalusszn, átpipázza, átpálinkázza vagy átpolitizálja anélkül, hogy a nyomor, —
melynek enyhitése van kitűzve — megszűnnék. Más
utat és és módot tehát ez iparágak elterjesztése, meghonosítása végett I,
c) A műfaragászatot nem az állam, hanem „a
háziipar terjesztő bizottság" állította, illetőleg rendezte
be. Énnek hasznossága, iparunk szép Ízléssel párosult
emelése szempontjából még a laikus előtt is könnyen
átlátható.
Azonban setnmikép sem tudom helyeselni s bármennyit gondolkozzam, felfogni, hogy minő indok vezette az igen tisztolt „háziipar terjesztő bizottságot",
hogy az elemi népiskola végzett, sőt nem végzett növendékét is felvegye, — még pedig havi 10 forint segéllyel.
Tanügyhöz értő ember előtt magyarázni felesle
ges, hogy mily kevés az mint önálló tudomány, amit
az elemi népiskola adhat, mily keveset sajátít el még
a kitűnő is, hát még a közép, sőt gyenge tehetség !
Fejletlenség, időrövidség, roppant sok tantárgy, osztatlan népiskola megmagyarázzák a 6 osztályt végzett
növendék tudománymennyiségét. S hát még mily gyor
san feled I C6ak egy cagy szünidőn ÍB, hát három év
alatt I En kétségbe vonom, hogy a müíaragászat növendékei, midőn a 3 évi taufoly.imot végzik, még a
négy alapmiveletet is mindeu habozás nélkül tudják
csak egész számokkal is, sem szépen olvasni és helyesen irni, mert önálló gondolkozás, tanulási önmunkásság, tovább képzési ösztön vajmi kevésnél sikerül.**) S ilyenek ennyi képzettséggel mint önálló müfaragók ekkor kilépjenek az életbe vagy valahol alkalmaztassanak ? Ez nem lehet. Ez az ipar terén le
het némi haladás, de a nevelésügy terén visszaesés.
Tehát nézetem szerint a felső népiskolát sikerrel végzett tanalók volnának felveendők, kiknek— csak mint
pium desideriumot mondom - - némi neveléstan-tanítás
is vajmi jó volna.
Es most nézzük, a müfaragászati növendékek mit
csináltak ez évben.
Rajzoltak d. e. 8—12, d. u. 2—4-ig mindennap.
Bizony furcsa változatosság ez! A jövő évben agyagból gyúrják a gypsz-minta alakokat s tán faragnak is
és a harmadik évben következik a valóságos tüzetes
faragás. S ekkor a 3 év Istelt s mint önálló müfaragók mások, tanítására alkalmaztatnak az ország különböző vidékein, vagy műhelyt nyitnak mint önálló műfaragók. Mesterség az igaz, de csak ennyi képzettség
mégis kevés.

M. Sz. J.

A sz.-kereszturi középtanoda könyvtár-ünnepélye.

nepen annak emlékére, hogy Budapesten lakó erdélyrészi országos levéltári elnök mélt. Jakab Elek nagy
hírnevű történész úrtól igen jutányos árban — részint
ajándékkép — azon tanoda birtokába bocsátott magán
könyvtára a tanodai könyvtárt oda emelte, hogy Udvarhelyszék nagy vidékének ós méltánylandó szép ér
telmiségének hasznos, szakmai és ízletes olvasmányokkal teheti ezentúl szolgálatait, buzgó lelkesültséggel
hatván ennek megszerezhetésére: főispán Dániel Gábor ő mélt. (egyszersmind az erdélyi unitáriusok világi főgondnoka), képezdei igazgató Kozma Ferenc,
könyvtárnok Sándor János tanár, a tanodai összes tanári kar, maga az illető tanfelügyelő ur, sőt különbség nélkül a szellemi szükséget felfogó városi és vidéki derékek minden osztályból.
A könyvtár megnyittatván a közönség használatára, ezt követte egy szép zene előadás több érdekes
darabokkal és szavalat. Ezután táncvigalom világos
virradtig.
Az előadásokat zongorán és hegedűn dicsérettel
részletezve is megemlíteném, ha minderre pontosan
emlékezném.
Ilanem különösen meg kell említenem azt, amire
nem emlékeznem lehetetlen. Es ez egy dal, melyet
„Zürichi emlék" cimnévvel irt Kozma Ferenc képezdei ig. tanár, zenéjét szerkeszté képezdei zenetanár
Wegler Gyula, előadta a tanodai iljuság. Szöveg, zene,
és előadás mind megható volt és ép az ifjúság ajkáról
ás lelkéből. A szöveg im ez:
„Nyári kéklő tiszta égbolt
Elterül a t« vizéu,
Parton álló lombok árnya
Il'atot lehel felém.
Kikötőben leng a csolnak,
Evezője rég pihen ;
Várva, híva integet, bogy
Messze-mesBze elvigyen.
Itt vagyok, már benne ülök,
Vízbe ér a kis lapát;
Mozduló viz gyűrűjén a
Sajka gyorsan siklik át.
Most a hullámokra kelve,
Hab ha zajlik fölfelé.
Ragyogó nap tündórujja
Szép szivárványt sző belé.
Fönn az Alpesek mogorván
Zord kebellel állanak.
Zugó szél fú ormaikról
Jógkezével szór havat.
Lávináknak rombolása
Bősz robajjal eltemet,
Mit bübájjal hímezett a
Rózsaajku kikelet.
Rrng a sajka habról-habra,
Mely csevegve rengeti,
S csacska nyelve szép enyelgve
Titkait most felfedi:
„Szép lányt szerettem,
El nem vehettem.
Mélyen temettem
Keblembe mélyen.
Kedvese keresi,
Parton várja, lesi,
Hijába keresi,
Keblem mélye rejti.
A nap arany csókja
Ajkam érinté meg,
Szivárvány-gyűrűjét
Adá melléje még.
De én csak téged
Ringatlak, érted
Sóhajt e bullám
Örökre, sajkám."
Csolnakunk most partot érint ;
Parton várba érkezénk,
Rappelswylli „Lengyel emlék"
Busán néz alá felénk. '
Ott körülte gyászruhában
Férfiak imája zeng,
Alpesek hideg szelében
Gyászimájok sírva leng :
„Oh népek atyja I Szabadság istene !
Előtted térdel Lengyelhon gyermeke;
Oh adj hazát neki, oh adj szabad hazát 1
Oh vedd le róla haragod ostorát!"

Alpok orma visszazugja:
„Adj hazát, szabad hazát !
T. s z o r k e s z t ő s é g !
s isten tudja, még mennyi apró szerszámot, de nem
Vedd le róla népek atyja,
Jelen valék f. hó 11. a székely-keresztúri közép
mellőzhetem, hogy a minden gyermek Bzámára külön
Haragodnak ostorát!"
fiókkal ellátott kefekötö-aaztal csinos kiállítása izléBre tanoda úgynevezett könyvtárilnnepélyén, mint öiümüumutat.
Ide még csak annyit kell mondanom, hogy
De midőn a fennebbi dicséretre méltó előhaladást
*) Megjelent a „Nemore" mult évi 02. és 63. számaiban.
felemlítem : ezáltal még koránt sincsenek eloszlatva
**) Rendszeres ismétlő iskola még némileg pótolná részben utolsó előtti vers magasra törő éléukbu* dallama s
nak az utolsó versnél az Alpokban lassanként elbai
kételyeim arra nézve, hogy ilyen uton a külföld e ne- a hiányokat.

fel ama sok gyalut, fűrészt, vésőt, faragó tőkéket,

-I2.Va zeneszerkesztőt a tárgyat szivbó'l méltányló közönséggel a legmelegebben megtapsoltatta. Hegy is ne !
hiszen ha van szív a kebelben, Európa ezen felidézett
halottja nehéz sorsát nem éreznie lehetetlen.

Szomszédfalvi.

költséget, megmaradt két diszes kortina, mely a körnek az adományokon kivül 7 frtbau áll megfestve;
megmaradt 6 frt áru deszka készlet; és a könyvtár
részére 25 frt 85 kr. készpénz. Összesen tehát 38 frt
85 kr.
Ilyefalva, 1877. április 14.

A számadó.

A székely nemzeti muzeum
számára f. ér március havában beérkezett tárgyak
kimutatása.
I. K ö n y v e k é s k é z i r a t o k :
Nagy Károly ügyvéd úrtól 38 kötet könyv. Orbay Mihály úrtól 30 clrb kézirat. Dr. Szász István
úrtól 1 kötet nyomatolt 1 köt. irott könyv. Geréb
János úrtól 7 drb kézirat. Szentiványi Ignácné úrasszonytól 2 drb kézirat. Elekoi Elek úrtól 2 clrb
kézirat (Tököly fejed, aláírásával.) Ifj. Tompa Miklós
úrtól 24 kötet könyv. Schnitzer Márk titkár úrtól 6
drb kézirat (körrendeletek.) Bartha Sándor úrtól 2
köt. hirlap.
II. R é g i s é g e k é s é r m e k :
Király József százados úrtól 1 drb ezüstpénz.
Özv. Nagy Tamásné úrasszonytól 1 chinai csésze.
Gyárfás János úrtól 1 török fegyvercső „Allah" szóval,
1 festett satui. Germáni Béla úrtól 1 bronz pénzpersely. Bartalis József úrtól 1 vaskard. Kónya D. úrtól
1 havasi kiirt. Vajna Dénesné úrasszonytól 1 himzett
kendő. Kovács Ignác úrtól 1 nagy famozsár. Zathurecky Ferencné urastzonytól 1 nagy cserépkancsó.
Nagy Antsl úrtól 1 bronz buzogányalj. Horváth László
főjegyző úrtól l drb ezüstpénz. Bariba Ilona és Berta
kisasszonyoktól 1 fatűtartó, 1 varrópárna, 2 legyező,
5 drb hajdiszitő fésű, 1 gyöngytartó satui, 1 kártyajátékhozi csontpénzek kirakott szekrényben. Farkas
Berta kisasszonytól 1 tejesibrik, 1 mustartartó, 1 éjjeli
lámpa Béldi Pál tulajdonából. Vásárlás Utján 2 drb
ezüst, 10 dib rézpénz, 1 mellvért, t lovagsarkantyu,
1 harci vaslőkötő, 1 dárda. Dr. Simonfi Sámuel úrtól
1 nyílhegy, 1 ágyúgolyó.
III. T e r m é s z e t i t á r g y a k :
Horváth L. úrtól 1 négylábú csirke szeszben.
Deák Mózes úrtól 1 drb ásvány. Ebergényi Sornánétól 17 drb ásvány.
IV. K ü l ö n b ö z ő t á r g y a k :
Horváth László főjegyző úrtól 98 drb pecsétlenyomnt. Dr. Simonfi S. úrtól 1 cserép díszítés. Vásárlás utján 1 Mária kép tG99-ből.
Fogadják a lelkes adakozók szíves köszönetünket, egy nemzet hálás elismerését.
Vasady Gyula.
Kedves szerkesztő barátom!
Hasznositani igyekeztem a húsvéti ünnepnapokat,
melyeket a Zathurecky ur vendégszerető házánál Baróthon töltöttem s azon gondolatra jöttem, hogy a
Kossuth Lajos luzánkfia által adományozott Bem tá
bornok katonai érdemrend nagy keresztjének csillagjelvényét az 1848/9 iki rokkant honvédek menháza javára 10 kr. díjért kiállítsam.
Az eredmény szép volt, remény feletti lelkesültség
jelét adá Baróth t. közönsége, m-írt al g l 1 / j napi
Bzemle eredménye 27 frt 90 kr. összeggel vigasztalá
meg azon férfiakat, kik mint küzdők, hősök jobb létet
érdemelnének a magyarok istenétől !
Fogadják a nemes adakozók, kiktől 3 frt 50 kr.
6 kép után 6 frt gyűlt bo, egy nemzet elismerését,
hála köszönetét azoknak, kikkel valóban jót tettek.
Névszerint pedig felül fizettek : Gergely Ferenc ur 1
frt. Kelemen Lajos ügyvéd ur 2 frt. Egerbegyi Biró
Béla ur 1 frt. Fekete Frigyes ur 1 frt. N. N. 80 kr.
Grégus János ur 1 frt. Bartha Sándor ur 1 frt. Gyergyánfi János ur 1 frt. Csiszér Albert ur 1 frt. Debicky
Mihály ur 90 kr. Becásy Lajos ur 80 kr. Sükösd Sándor ur 90 kr. Gáspár Antal ur 90 kr. Benedek Sán20 kr. Bedő József 20 kr. Csurl Károly 20 kr. Ágoston Lajos 10 kr. Otrobán Radu 50 kr. Beke József
10 kr. Branstadter Sándor 50 kr. Péter Ferenc 10 kr.
Takó János 10 kr. Takó Róza 10 kr. Bálint Alajos
20 kr. Gergely János 10 kr. és Morik Lajos jegyző
ur ki nemcsak 70 kr. felülfizetéssul járult a szent cél
hoz, hanem lelkesülten közreműködött a népet is buz
ditaui az ereklye megszemlélésére. Utólag felülfizettek
még : Bartha Károly ur 1 frt. Bartha Mór ur 1 frt.
Most pedig azt mondom : Adjon isten sok oly jó
érzelmű honfiakat, mint melyeket e alkalommal Baróthon szerencsém volt megismerhetni.

Vasady Gyula.

Műkedvelői előadás.
Az ilyefalvi ifj. önképzőkkör*) által folyó év ápril
3-án adatott a „Szerelem és örökség" cimü 2 felvonásos vígjáték Szigeti J.-től. Az előadás tiszta jövedelme
részben a kör színpadi készletei beszerzésére, részben
könyvtára gyarapítására volt határozva.
Jövedelme : a.) 44 frt 60 kr. belépti jegyekből;
b ) 2 frt 80 kr. fiiggönyfestósre önkénytes adakozásból ;
c.) több méter vászon és zsák, melyből már ez
alkalomra egy elő és egy hátsó függöny készitetott,
és a melyből egy következendő előadásra az oldalfalak is készítetni fognak. A szíves adakozók nevei az
adománnyal együtt fel fognak olvastatni a kör gyűlésén

Hársfáin, 1877. ápril 9.
Tekintetes szerkesztő ur!
Csekély az összeg, melyet nemzetünk fiai nevelésére küldhetek Hunyadmegyébe, hol a pásztorok
hideg, közönyös bérenczek elaludtak s nemzetünk e
nagy átka miatt a juhok elszéledtek s elkorcsosultak.
Minden nemzet s ennek egyes fiai és leányai ezereket
gyűjtenek Ö6sze ily célokra „emberbaráti" cim alatt s
ép ezérfr nem vádolhat senki minket szegény magyarokat, ha néhány fillért teszüuk le a haza oltárára. Isten
óvjon meg minket csángó magyarokat attól, hogy ma
holnap unokáink ily Gusztáv Adolf-féle könyör adományra szoruljanak! Az idő gondolkozik, a napok
gonoszak!
A hazafias adakozók nevei :
Borcsa Mihály 40 kr, Borcsa Mihály (3 kr, Borcsa Berta 10 kr, Péter András 10 kr, Csukás János
10 kr, Gocsmán Kata 10 kr, Barta Kata 10 kr, Ser
fász Lina 10 kr, Balázs Kata 10 kr, Thótpál János
10 In-, Lázár Elek 20 kr, Vajda István 20 kr, Antal
János 20 kr, Szér János 10 kr, Kövér Vilma 10 kr,
Kövér Sándor 10 kr, Gödri poki György 10 kr, Petke
Károly 40 kr, ifj. Gödri János 50 kr, Veres János 20
kr, Tamás Sára 10 kr, Lukács András 10 kr, Fejér
János 10 kr, Jónás András 30 kr, Kiss Idika 2 kr,
Kiss Árpádka 2 kr, Pünkösti János 10 kr, Bacsó Ilona
10 kr, Pünkösti Eva 10 kr, Pünkösti János 10 kr,
Gödri Mihály 20 kr, Bálint András 20 kr. Egy koldus
20 kr. Összesen 5 frt,*)
Tömöshidi.

Meghivás.
Egy halasztást nem szenvedő ügynek ellátása
végett van szerencsém tisztelettel felkérni a sepsi ref.
egyházmegye köztörvényszékének t. ülnökeit egy jílen
év ápril 23 án d. e. 10 órakor tartandó rendkívüli
ülésben leendő megjelenésre a szokott helyen.
Egerpatak, 1S77. ápril 17.

Csiszér Gábor,
esperes.

M

eghivás.

A háromszékmegyei tanítótestület „küzdi köre"
f. év áprilhó 26-án d. e. 7,10 órakor a kézdi-vásárhelyi küzs. fiúiskola helyiségében fogja rendes tavaszi
gyűlését megtartani, melyre a kör t. tagjai és érdeklődő tanügybarátok tisztelettel meghivatnak. A gyűlés
tárgyai: a.) Tisztújítás, b.) Zajzon János értekezése,
c.) Mintatanitás az ásványtanból, Erdélyi Károly f.
népisk. igazgató által, d.) A háromszékmegyei tanítótestület nagy gyűlésétől, a járáskörhöz áttett indítvány
megvitatása, e.) Képviselő választás a f. évben tartandó
„Egyetemes tanitó gyülés"re. f.) Szaval Zajzon János.
g.) Az „Eötvös alap" ra fizetendő évi tagsági díj első
félévi részletének beadása h.) Más kebli ügyek, i.)
Indítványok.
Kézdi-Vásárhelyit, 1877. ápril 12-én.

H. Nagy Károly,
jegyző.

L e g ii j a b b.
April 19. Derby lord kijelentette, hogy minden
hatalmat kötelez a porta területe integritásának fentartása, sőt megmondja Suvaloft'nnk, hogy Törökország
megtámadása is a párisi szerződésbe ütközik.
Anglia megszállással fenyegeti Görögországot, ha
mozdul. Három hajónaszádot küldött a Gibraltárhoz a
Középtengerre s azon a görög vizekre.
Oroszország megijedt, Auglia semlegessége felől
nem bizonyos.
Abdul Kerim szárnysegéde Becker angol ezredes lett.
A cár pénteken indult s hétfőn érkezik Kiseneffbe.
Monarchiánknak mediatiót inputalnak.

Közönség köréből.**)
A „Nemere" folyó hó 18 án megjelent 31. számának a „Közönség köréből" rovat alatt — állítólag
Dálnokból megjelent cikkre röviden megkívánjuk
jegyezni.
1-ször. Miután az ügy felett a bírói eljárás bo
van vezetve, s a nyomozat folyamatban van, a „história" miben létéről a bíróság lesz illetékes fórum Ítéletet mondani.
2-szor. A cikk csak állítólag lesz Dálnokból keltezve, részint azért, mert tudtunkkal Dálnokban vagy
határán sem a függetlenségi harc, sem más időből ékszeres ládák elrejtve nem lettek, sem pedig le nem
lepleztettek, de részint azért is, mert bizton merjük

*) GyUjtSivünkkel illetékes helyre juttatjuk.

Többen.

V EGYES
— Uj alakuló államjegyek. Az államjegyek nagymérvű hamisítása következtében már régebb idő óta
elhatároztatott a régi államjegyeknek ujakkal való kicserélése, mely ügyben a -tárgyalások a elmer kérdéséig be is végeztettek. E kérdés eldöntése sem tarthat
már azonban sokáig, tuert a metszéssel megbizandó
müintézet, hogy ez uj bankjegyeket a folyó év végére
elkészíthesse, legfölebb május l-ig várhat a kormány
végleges határozatára.
— Albrecht főherceg ötvenéves katonai műkődésének ünnepélyére a magyar honvédségből Szende
Béla miniszter ment fel ; minden honvédkerűletből a
főparancsnok, egy fő- és altiszt és ezenkívül a kerüetek 3—3 közlegényéből egy dísz-szakasz ment ez
'alkalomra Bécsbe fel. Az osztrák landwehr is egy szakasz által lett képviselve.
— Tordai színtársulatára vonatkozólag lapunkban közelebbről egy vegyoa jelent meg. Pólyán g. kath.
lelkész Solnay János értesit, hogy az abban foglaltak
minden alapot nélkülöznek, főkép nem igaz, hogy J— y
cédulahordója volt a színtársulatnak, neki nem rokona,
sz igaz, hogy román. Ö nem szégyeltc, hogy J—y
szinész s erről nem is nyilatkozott — uem, mert, mint
mivelt egyén a művészetnek pártolója stb.
— Jóslat Törökország bukására. Montesquieu
„perzsa leveleiben" emlités tétetik a törökök romlottságáról 8 a |9 ik lívél e zárszavakkal végződik: „íme
Rustán barátom, lásd azon ország képét, mely még
két század lefolyta előtt egy hódító diadalának lesz
színhelye. Kelt Smyrnábau 1711. — A naiv W. Tagblatt nem tudja, hogy e levél mily czélzatossággal
Íratott.
— Az iszákosság ellen törvényt készülnek hozni
Ausztriában, inelj'nek érvénye egyelőre csak Galícia
és Bukovinán terjedne ki. A reichsrath indítványozza
a törvénynek a többi tartományokra való kiterjesztését is.
— A corvinákat — e uamzeti nagy műkincsünket hozó török császári küldött fogadtatása ügyében a
60-as bizottság kezdeményezése folytán vasárnap délután egyetemi polgárok által éitekezlet tartatott, mely
alkalommal megalakult az ifjúság által való fogadtatást
előkészitő ideigl. bizottság.
— Az olasz király adósságai. Az olasz király
adóssága 22 millió lírára megy, vagyis 9 millió frtra.
Sokan követ dobnak az olasz király fejére, pedig —
mint mások állítják, az olasz király nem érdemli meg
ezt. Ó takarékos, sőt önkényt mondott le 18 millió
lírányi fizetéséséből 6 millióról. Es mire költi az apró
pénzt ? Hót udvar fentartására, t. i. a sok évdij, tuelylyel az ö fizetéséből tartják fenn a réjji udvarokat.
Van neki külön személyi ra nisztere, aki azonban a
saját zsebére kezeli a koronái jószágot, a törvényhozásnak pedig nem számol be. A pénzügyminiszter 12
millió líra többletet irányoz elő a jövő évre, ebből 2
milliót az adósság törlesztésére fordit. Persze, hogy az
furcsának látszik aztán mások előtt, hogy a király a
maga privát adósságait az ország által fizettesse, különösen Olaszországban, ahol az embereknek már ki
nem látszik a fejők a borzasztó államadósságból
— Magyarok a törökök ellen. A rigai orosz
színház megvette Suppé „Fatinica" c.imü operettejének
előadási jogát, de a sajtóhivatal csak ugy engedto meg
az előadást, ha a második felvonás végén nem az oroszok, hanem a magyarok verik le a törököket, — ök
úgyis a valóságban szeretnék a törököket leverni.

— A japán császár trónja Németországban. A

Dálnok, 1877. 18-án.

állítani, hogy a közvélemény megmisztiiikálására terA fenn emlitett jövedelemből leütve a csekély mett olyan roszlelkületü egyén nem termett vagy leg-

*) Ezen önképzőkör alig egy ér lefolyása alatt igen
szép könyvtárt rendetet be, mely i agy mérvben fogja Ilyefalva
szellemi előhaladását elősegíteni. Utánzásra méltó példa többi
községeink részére.
Szerk,

alább addigi tudtunkkal nem lakik, mint az „egy más
Bzellem" alárejtődzött.
3-szor. „Egy más szellem" köpenyegébe bujttal,
mint olyannal, ki a jellem kritikája azon vonalán alól
áll, hogy valamire való ember szóba állhasson, a hírlapi vitát bevégzettnek nyilvánítjuk, de a midőn ezt
tesszük, a kir. közvádló figyelmét annál is inkább
bátorkodunk felkérni a „Nemere" t. hó IS án megjelent 3l-ik számában a nKözönség köréből" megjelent
cikkre, mivel az azt író megtörtént tényeket beszél el,
s mi arról győz meg, hogy habár nekünk nincs is tudomásunk Bemuiiröl, a cikkíró — inert meglehet csak
ő tudja, alapos felfedezést losz képes tenni.
Ila pedig cikke nem volt más irányú, mint hi
szlink is, hogy nem volt — mint becsületrablás és a
közvélemény meg mételyezés-;: méltóztassék cikkíróval szembe a törvény szigorát alkalmazni.*)

Szerk.

**) E rovat alatt megjelentekért felelősséget nem vállal a
szerk .

mostani japáncsászár halála esetére — kit az isten sokáig élti.ssen még a. civilizáció terjesztésére, •— a japáncsászári trónt Frankfurtból fogják reklamálni. A
japán császár nagybátyja, — a kinek igazság szerint
a fejére kellett volna eBni a koronának, — zsémbclődve ment Berlinbe s mint a „Tribüné" irja, a német császári udvarnál közszeretetben álló özvegy Tettauné sz. Bredow asBzonyt, Berlin legszebb hölgyét
feleségül vette B Frankfurtba ment lakni. A jnpán
nagyherczeg a Conlutius vallásán maradt, mig Bredow
asszony a katholikus hitet vallja. A japán trónöröklés
ezerint e pár gyermekei tartanak igényt a japán trónra
a mostani mikadó halála esetéhen.
— Lothaiingiát árulják! A „Figaro" irja ezt a
nevetséges hírt. Azt híreszteli ugyanis, hogy a legitimisták nyilvános aláírás utján kölcsönt akarnak felvenni és ezzel Lotharingiát vissza vásárolni. Ez volna
a jogcim, mellyel Chambord gróf törvényes trónját
*) Ezen ügyet lapunkban befejezettnek tekintjük.

Sierk

visszafoglalná. Hogy azonban Lotliaringia egyálalában
eladó-e vagy sem azt kérdésen kivül hagyja a Figaro.
— A béka hasznos állat. Nemcsak a közönséges zöld béka, de az undok varangyos béka is felette
hasznos állat. A káros rovarokat nagy mennyiségben
irtják — azért ne hallgassunk azon előítéletre, mely
ez állatokat mérgeseknek, vagy károsoknak mondja.
A békák felette falánkok, és hihetetlen mennyiségű
rovarfélét esznek össze. Franciaországban és Belgiumban, a kertészkedők már annyira becsülik mondott
tulajdonságáért, hogy Párisban, Lyonban, Brüsselben
a piacokon az élő varancsos békákat árulják és a
kouyhakertészek jó áron megveszik — és kertjeikbe
helyezik rovarpusztitónak.
— Erkölcsi kép Berlinből. Egy bábaasszonyt
fogtak be nem régen Berlinben 8 e befogatás iszonyatos megütközést, s a berlini hölgyvilág egy részében
rettendő aggodalmat keltett. E bábaasszony roppant
vagyonra tett szert azáltal, hogy bizonyos következmények elhárításából ipart Űzött. Elfogatását arra alapították, hogy egy ifju leányt menesztett a másvilágra
„titkos szerével." A kérdéses leánykát kiásatták s
beleiben tűhegyeket találtak. A kuruzolással foglalkozó
bábaasszony ugyanis tűhegyeket adott be neki kenyérgalacsinokba gyúrva. — A vizsgálat most egész Berlinre terjesztetett ki, innen a roppant aggodalom s a
még nagyobb megütközés.
— Eb mint egy gyilkosság lelfedezője. Windisgríítzben e napokban e vadászeb eltévedt gazdájától.
Alidon előkerült, szájában egy csecsemő felső testrészét
cipelte elő. Az eset borzasztó izgatottságot keltett és
sikerült is a gyilkost egy hajadon szolgáló személyében fölfedezni, ki ez uton akart szégyenétől szabadulni.
— Kleopátra tűje. A „Kleopátra tűje" obeliszket Angliába akarják szállítani, de anuak a helynek
tulajdonosa, ahol ez obeliszk mereszkedik, körülvette
azt sövénynyel. „A mi a földön van, azé, akié a föld"
mondja a római jog s igy az angolok e tulajdonosnak
kénytelenek lesznek a több ezer font sterlingre rugó
összeget megfizetni.
— S.-Árkoson a községi olvasó-egylet köuyvtára
gyarapítására f. óv ápr. 3. kosaras tánceBtélyt rendezett.
Tekintve az élet terhes körülményeinek gondtoljes viszonyait és a zilált pénzviszonyokat, elmondhatjuk, bogy Árkos lakossága — egy néhány egyén felfogta a nemes Ugy szentségét, mivel oly odaadó rész-j
vét nyilvánítással karolta fel a jóért fáradozókat, milyennel csak jó érzésű emberek tehetik. Az estélyen
szép számmal jelentek meg pártoló barátaink. Estélyünk a legnagyobb vidámság ós derültség közt folyt
le, hol valódi élvezetet nyújtott látása azon egyöntetű
örömnek, melj öregek és ifjak kedélyes arcairól leolvastatta magát.
Az estélyból begyült öaszes jövedelem 31 frt 56
kr. Ebből kiadattak a zenészek étkezésére 10 frt 58
kr., Meghivójegyekért 3 frt Világításra 40 kr., surlásra
90 kr., aprólékos költségekre 68 kr. Összesen 15 frt
56 kr. Ezt levonva az összes jövedelemből marad 16
frt tiszta jövedelem.
A belépti-dijon felül fizettek : Veress György 1
frt, Kolca Lajos 60 kr., Simon FerenJ 50 kr., Téglás
Mihály 1 frt, Imre Jánosné 20 kr., Veress György iQ.
20 kr., Göde Ignác 20 kr., Máté György 20 kr., Tegző
Ferenc 20 kr., Duka István 20 kr., Péter János 10
kr., Benkő György 20 kr., Barabás Farkas 10 kr,
Zoltán Pál 10 kr., Gelei Dénes 60 kr., Goldstein Jakab 20 kr., Ince Lajos 20 kr., Horváth János 20 kr.,
Balog Julis 10 kr., Darkó Aron 10 kr., Veress Sámuel 10 kr., BarabáB Sámuel 10 kr., Simon Gábor
20 kr., Farkas Károly 20 kr., Barabás György 20
kr., Tegző András 40 kr.
Mulatságunk minden önzés, minden gáncsoskodás
dacára is, melyet nem átallottak némely egyéuek velünk szembe megtenni, remény feletti sikerülésnek
örvendhet. Miért is a jó érzületű pártfogóknak a legönzétlenebb köszönetét mondja és pártfogását továbbra
is kéri
a rendező bizottság.
A „Vasárnapi Újság" 1877. évi 15-ik száma kö"
vetkező tartalommal jelent meg :
Petzval Ottó (arcképpel) Orbók Mórtól. — „A
füredi violahegy" Költemény Endrődi Sándortól. —
Déryné naplójából : IV. Keserves audiencia a direktor
urnái. Az első előadás. Tört remények. A meghivó
levél. —Gróf Zichy Manó (arcképpel) — TrebelliBatuni Zelia (arcképpel.) — A khinaiak szorgalma. —
„Servadac Hector kalandos vándorlása a naprendszeren át." Verne legújabb regénye (képpel.) — Adriai
képek: Sebenico (3 képpel) Hermán Ottótól. — n^eszéd a m. akadémia megnyitásakor". Kisfaludy Sándor
irodalmi hagyatékából közli Sümegi Kálmán. — „A
háború küszöbén " Karcolat. — Irodalom és művészet,
stb. rendes rovatok.
Bécsi tőzsde és pénzek ápril 20.
5° „ Metalliques . 59.40
M. földt. kötv. . 71.25
5°/„ nem. köles. . 64.20
Tem. földt. kötv. 68.—
1860. államkölcs. 107.75
Erd. földt. kötv .67.—
Bankrészvények. 765.—
Ezüst
114.75
Hitelrészvények . 136.60
Cs. kir. arany . 6 08
Loudon
129.25
Napoleond'or . 10.34

Házeladás Tusnádon.

Levélbeli

megrendelések1
r

r

pontos

Az ezelőtt D e m e t e r Dániel-féle Tusnádon
lévő ház szabad kézből előadó.
Közelebbi tudósítás ügyvéd Á d á m K á r o l y nál Brassóban nyerhető.

eszközlése.

Gyönyörű

szép

női ruhakelmék'
a legdúsabb

2- 3

választékban

[bámulatos olosónl
megszerezhetők

HAMBURGER ADOLF

Hölgyeknek
ajánlható az általánosan
elismertetett s hivatalosan megvizsgált

divatáru-raktárából
B u d a p e s t

ártalmatlan, valódi

koronaherczeg-ntcza 8.

Minták ingyen és
bérmentve.

RAV1SSANTE

X7M

Ö -10

I21-8C1
cz i pö-g y á r i r a k t á r a
Budapesten
országút 43. szám alatt kerepesi ut sarkán
ajánl mindennemű lábbelieket, jő és tartás munkát saját készítmény a lehető legolcsóbb árakon, és pedig :

Hölgyeknek:
Posztó vagy i-ips papucs
. . .
„
„
„ reggeli comod czipő .
Kberlasting reggeli comod czipő
.
.
„
,,
,,
„ sark s csokorral
„
fíiző topúu kettős talppal szegezett
„
gumf húzóval s lakk-orral
.
„
„
„
„ kettős talppal
Topán borja vagy sagrén bőrből szegezett
„
„
„
„
„ kettős talppal
Topán mainci lakkból sagrén tódással szegez.

1
1
2
3
3
3
3
3
4

frt
frt
frt
frt
frt
frt
frt
frt
frt

SO kr
20 kr
SO kr
20 kr
20 kr
00 kr
80 kr
Gr kr
80 kr
20 kr

Ezen világhírű és felülmúlhatatlan börszépitöszer pillanat alatt a legszebb, legterinészeteib Ifju arezszint idézi elő, a bőrt. fehéríti, frissíti és flnomitjn, a lóg behatásaitól
védelmezi, eltávolít legrövidebb idő alatt szeplőt, májfoltokat orrvörösséget s a bőr
tisztátalanságnít s a rizsport, valamint
kendőzőszert fölöslegessé teBZ.

Nagy eredeti párisi üvegtok

Ki*

Uraknak:
Topánok féuymázos bőrből erős munka
4 frt
„
„ v. bagaria bőrből kettős talp. 4 frt
„ orosz lakkból sagrén tódással
4 frt
., muszka lakkból kettős talppal
5 frt
Csizma fénymázos vagy bagaria bőrbőt
10 frt
,, muszkalakkból kettős talppal
13 frt
„ mnszknbagariából (valódi) kett. talp. 14 frt

20
90
90
30
50
—
50

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Részletes árjegyzéket kívánatra ingyen :
Levélbeni megrendelések póstai utánvét
mellett leggyorsabban eszközöltetnek.
Nem használható áruk készséggel kicseréltetnek.
(1—6)

„

minden
miuden

frt 2.50

1.50

Kapható valódi minőségben

Sepsi-Szoutgvürgyon (ítves és Beteg
urak gyógyszertárában.

Vidéki megrendeléseket pontosan teljesít

S C H W A E Z

H E N R I K

központi szétküldési raktára.
BUDAPEST,

Mária Valeria-utcza 9.

2—10

Dr. HANDLER MOR
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész
gyógyít gyökerosen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű

titkos betegségeket;

1) az S n f e r t ő z é s n e k

minden következményeit,

úgymint

magömléseket
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a

t e h e t e t l e n s é g e t
(elgyengült férfierőt;)
2) hngyesőfolyásokat (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit és másodrendi! bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban;
3) h u g y c s ö s z í í k i i l é s e k e t j
4) friss ós idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást, és az onnan eredő

MAGTALANS AGOT;

5) bőrkiütéseket;
6) A húgyhólyag betegségeit
Rendel naponként:

és mindennemű vizelési nehézségeket.
délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7 órá ól 8-ig

Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kígyó- és varosházuteza.
FelelŐB szerkesztő: Vécsey llóbert.

s a r k á n . (Eottenbiller-fóle h á z b a n ) 1. e m e l e t , b e m e n e t a lépcsőn.

^ ^ Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

és a gyógyszerek megküldetnek.

67-100

