
Szerkesztőségi iroda: 
BraBsai ntcza 60. sz. alatt, 
hová a lap szellemi részét 

illető kfizlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Fóliák Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések éa 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen intézendők. 

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 
a baromszéki „Házi ipar-egylet" 

és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tüzoltó-egylei" hivatalos közlönye. 

*Megjelenik ezen lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben hizhozhordva vagy 

vidékre postán küldve: 
Egész év . . 6 ft.  — kr. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr. 
Negyed év . . 1 ft.  Í0 kr-
Hirdetmények d i j a : 
3 hasábos petitsorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttór sora 15 kr. 

Ne bizalmatlanködjunk! 
Van sok oly ember, mégpedig mivelt em-

ber, kiknek a politikus csizmadia módjára fő-
jelszavuk, sőt mondhatnok egyik életcéljok a 
politizálás, mely nélkül a hazát szeretni s ennek 
szolgálni nem lehet Ezeknek a véres szájú, ve-
reajtollas '(vagy találóbban festve  veres orros) 
hétszilvafás  ás szilvafátlan  hazafiaknak  legna-
gyobb gyönyörűségük abban telik, ha amúgy 
magyarosan leszidhatják a kormányt s ennek 
pártját sárral dobálhatják. Az ilyen fajta  poli-
tikusok a kormány pálcát rendesen összetévesz-
tik a kancsukával, a dinásztiát mindenképen des-
pota uralomnak nézik. Az ilyen „Ki a vivát ?-
féle  hősöknek az utóbbi években is nagy dol-
gok volt. Már több mint egy esztendővel ezelőtt 
a legmagasabb hangon kikeltek a kormány ellen, 
s Andráíjsyt minden tétovázás nélkül németnek, 
muszkának, sőt hazaárulónak is nevezték. Midőn 
azonban látták, hogy a külügyminiszter nem 
tőlök tanulja a politikát, elhallgattak, mert ma-
gasabb bangót már nem tudtak kiadni, a sza-
vakon kivül pedig más fegyvert  nem igen ismer-
nek. Nagyhangú szavak, phrasisokbon ékes min-
den alapok nélkülöző vádak a közbizalmat biró 
kormány, hitelet nem képesek aláásni. 

Az ilyen vérmes reményű, felületes  gon-
dolkozású, hirtelen lelkesülő politikusok hála 
istennek nagyon mégfogytak,  s a mi még meg 
van, az is hallgat. 

Kormányunk és Andrássy gróf  politikájá-
nak liazafiassííg-át,  a monarchia és Magyarország 
érdekeivel nem ellenkezését igazolták az eddigi 
politikai események s ma, joggal állithatjuk, 
nincs Magyarországon egyetlen, józan, pártszen-
vedély által el nem vakított politikus, ki tagadná, 
hogy a kormány az ország érdekeit mindig, 
mindenütt s mindenki ellenében meg ne védte 
volna, vagy az alkalmat elmulasztotta volna 
kötelessége teljesitésére s ebből kifolyólag  ne 
szavazna a kormánynak teljes és feltétlen  bi-
zalmat. 

Ha figyelemmel  kisértük Andrássy gróf 
politikáját kezdet óta, megkellett győződnünk 
arról, hogy Andrássy grófra  nem alkalmazható 
amaz erős és indokolatlan vád, hogy ő a mo-
narchia érdekei ellen tett, volna s hogy ő a ma-
gyar nemzet érdekeit feladta,  Andrássy gróf 
eddig nem tett semmi olyast, mi a' monarchia 
és Magyarország érdekeivel összeütközött s bi-
zonyára nem fog  tenni ezentúl sem — s eddigi 
politikai magatartása biztos garanciát nyújt arra, 
hogy ő mindaddig* mig külügyeink intézése reá 
lesz bizva — képes lesz nemcsak Magyarország, 
de az országokból álló birodalom minden érde-
keit megvédeni, még pedig nemcsak a jelenben, 
de a jövőben is. 

igen bölcsen tesznek azok, kik biznalc ural-
kodónk alkotmányos érzületében, kik hisznek 
kormányunk hazaüságában, mert mostani válsá-
gos viszonyaiban államunknak — a monarchia 
é3 Magyarország érdekei csak ugy védhetők 
teljesen meg, ha feltétlen  megbízunk a két ál 
lamfél  kül- és belügyeit intézőkben, kiknek ha-
zafias  politikája az események által teljesen iga-
zolva lett. 

A kormány nem lát roszabbul mint a nép, 
a kormány is tudja mily jelentősége van Orosz-
ország háborújának, a kormány is ismeri a cár 
terjeszkedési vágyait, s ha szükség fogja  paran-
csolni az orosz telhetetlenség terjeszkedési vá-
gyainak gátat tud és fog  vetni. 

Uralkodónk alkotmányos érzületében, igaz-
ságérzetében, népei, főkép  a magyar nép iránti 
szeretetében, Andrássy gróf  hazafiságában  és 
becsületességében kételkednünk nem lehet, nem 
szabad, ép ezért hisszük és elvárjuk a legalkot-
mányosabb király — és a le'gbázafiasabb  mi- \ 

niszter Andrássy gróftól,  hogy akkor, ha a mo-
narchia és magyarország érdekei ugy követelik: 
a külpolitikának az igazi oldalát fogják  megmu-
tatni s jól felfogott  érdekeinket minden tekin-
tetben, minden időben, bárkivel szemben meg-
fogják  védeni. 

Törökország függetlensége,  területi épsége 
Magyarország és a monarchia fenállásának,  erős-
bödésének közvetlen feltétele,  Oroszország ter-
jeszkedési vágyai veszélyeztetik a monarchia, 
Magyarország fenállása  érdekeit — e vágyakat 
elfojtani,  valósulását. meggátolni szent köteles-
ségünk, ha élni akarunk, ha a muszka boldo-
gító kancsuka uralomtól mentve lenni akarunk. 
Ha el fog  következni a perc, mely a muszka 
terjeszkedések ellen tényleges fellépést  parancsol, 
uralkodó, kormány, és nép egy táborban lesz-
nek — s 'érdekeinket együttesen fogják  ha kell 
fegyverrel  is megvédeni. A. B. 

Háromszék honleányaihoz! 
Korunk az öníés százada, mert mindenki önfen" 

tartásaért ós anyagi előhaladáaaért küzd ; do korunk 
egyszersmind a nemzetiségi eszmék százada is. 

E két fegyverért  és fegyverrel  vivják a népek 
mai századunknak irtó harcait. Irtó harcait, mert azon 
nép, mely nemzetiségi eszme vagy az önfentartási  vágy-
nak SZÍVÓS akarata nélkül tölti el koldus, rongy, megve-
tett életét, az megszűnt nemzetet alkotni, megszűnt 
önálló egyed lenni s csak ro nt sallang lóg és hányó-
dik ott, hová a véletlen vagy más tetazóse akasztja. 

Hogy nemzetünk ily, a véletlen játékának kitett 
sallang lenne, ki állithatja ? 

Nemzetünk életképes, élni akar és élni is fog, 
mert a mely nemzet hazájáért, a közjóért lelkesülni 
tud, az legyőzhetetlen. Élő példa rá testvéreink, kik j 
most vivják önfentartási  harcukat a létüket megtáma-
dó muszka hordák ellen és vivják dicsőén, eredmény-
dusan. Lelkesülésük, hazaszeretetük nem kérdi, hogy 
mi zsoldot fizet  az állam, hogy ruházza, élelmezi őket, 
hanem teszen a hazáért örömmel, áldoz vért és va- • 
gyónt, tudva, hogy áldózatától léte van függővé  téve. J 
Azon hősök a hazafiak,  kik rongyokban, kéttzers'i'it 
és rizszsel megvívták a Duga szorost; azok a haza-
fiak,  kik mezitláb, éhesen, rongyosan megvívták a 
Balkán szikláit. Hja I a csodák világa még uem járt 
le ; a honszerelem képes csodákat is mivelni. 

Nálunk ne lenne képes? Belőlünk kihalt volna 
a honszerelem ? Azon nemzetből, melynek ősei a khi-
nai faltól  az atlanti óceánig hordozták diadallal fegy-
vereiket s hazát alapítottak idegen nemzetek közt, be-
ékelve magúkat a nyugat s kelet közé azon elhatá-
rozással, hogy a hazát minden oldalról megvédendik. 
— Őseink ezen elhatározásuknak dicsőén megfeleltek, 
rajtunk a sor e nagy munkát folytatni. 

Őseink s magunk fegyvertényeinkkel  kivívtuk a 
közelismerést, de már csak fegyverrel  e hazát, e nem-
zetet megvédeni nem lehet. Itt az elhivatásunk sokkal 
több. Ma a hargokban a fegyvernemek  tökéletesítése 
után k 0 V és függ  a személyes vitézségen, sokkal több 
a számbeli tulságon ; számbelileg meg túlsúlyra ver-
gődnünk a két nagy áramlat (a szláv és német) közt 
lehetetlen. Fegyverrel fentartani  a hazát ily nagy né-
pek közt lehetetlen, de lehetséges műveltséggel, tudo-
mánynyal, iparral, kereskedelemmel Őseink e téren 
keveset tehettek önfentartási  harcaik közt; rajtunk a 
sor nemzeti alkotmányos kormányunk alatt, annak se-
sedelmével minden igyekezetünket e térre fordítani, 
zázadok mulasztásait kipótolni, rajtunk a sor a nem-
zeti (magyar) ipart, kereskedelmet, magyar tudományt 
megteremteni. 

Ezen önfentartási,  ezen nemzetiségi kérdés forog 
ma a szőnyegen, midőn a Szentgyörgyön felállítandó 
fonódára  az aláírási ivek szét vannak küldve. Mi az 
a 75,000 frt  ily kérdéssel szemben egy hazáját szerető 
törvényhatóság előtt? Mi az a 75,000 frt  törvényható-
ságunk 120,000 lakosa előtt? Két lakosra egy forint! 
Minket érhetett jég, viss, tüz, de büszkeségünket any-
nyira minden szegénységünk se törheti meg, hogy ily 
csekély összeget hazánkért, nemzetünkért, magunkért, 
gyermekeinkért bármikor lefizetni  képesek ne legyünk 

Hirdessünk egy komédiát s belépti jegyül be-
gyül, hivjunk egy bált s a ruhák többe kerülnek, s 
mi, a szegények ezt magunkért, jövőnkért, gyermeke-
inkért, hazánkért nemzetünkért, a közjóért nem tesz- i 
azttk meg. 

1877. október 1-én tudva lesz, kik irják alá ezen 1 
vállalatot. Ha a 75,000 frt  alá nem is lesz irva, ezen i 

ügy nem vesz el, nem esik el, mert keresek ón még 
lámpással is Háromszéken oly husz egyént (nem aféle 
száj hazafiakat,  másként hasafiakat),  kik a szükséges 
összeget, ha rongyosan lesznek kénytelenek járni, 
ugy ÍB aláírják. 

Hozzátok fordulok  székely honleányok, kik élte-
tek viruló korszakát a rokka mellett töltöttétek, kik 
életkedvetekkel fontátok  a dicsőségteket visszasugárzó 
magaB ágyak és fiókos  szekrények tartalmát; hozzá-
tok, kik tudjátok, hogy mi kelj egy házhoz zsáknak, 
ponyvának, lepedőnek, változónak, ágy- és asztalnemű-
nek stb., ha házatokat a rongytól, a tetütől megóvni 
akarjátok. 

Hozzátok fordulok  székely honleányok, kik ez 
iparágat értitek, folytatjátok,  hogy hozzátok filléreite-
ket e közcélra, mert a kézzeli fonás  a fonógyárak  fel-
találása után túlélte magát. Hozzátok fordulokv'úhogy 
kölcsönpénzből is vásároljatok részvényt, majdíiákjat 
munkátokkal, szövésetekkel lefizethetitek. 

De mit beszélek közcélról, holott saját hasznoto-
kat kellene bebizonyítanom. 

Vállalatból soha nagyobb előny nem kínálkozott, 
mint épen ebből, melynél a befektetett  pénz kamat-
jövedelme biztosítva, a szükséges hely s építési anyag 
ajándékul felajánlva,  két szövő iskola felállítása  közel 
kilátásban, sőt még államsegély is ígéretben van. 

Egy fonógyár  felállítása  Háromszéken ezek nél-
kül is hasznos vállalat lenne, hát még ilj előnyökkel! 

Csak akarnunk kell s akaratunk tízszer ekkora 
akadályt is könnyen legyőz ; akarnunk kell s akara-
tunk nem fog  ismerni akadályt. 

Ide hozzátok honleányok filléreiteket  s Három-
széknek élete, jövője, biztosítva, kifejlödhetésére  az 
ut meg lesz egyengetve. Háromszéknek lesz nemzeti 
magyar ipara, lesz magyar kereskedelme s majd ha 
igy lépesedhetünk, lesz magyar tudománya s nem le-
szünk kénytelenek saját zsírunkon egy idegen ajkú 
várost dédelgetni, hogy hálából nemzetünkkel ujjat 
húzzon s minket lenézve gúnyoljon. 

Virágozzék századokig a maholnap Sztgyörgyön 
felállítandó  fonóda,  s éljen a magyar t 

Utánam ! 

A harctérről. 
A törökök fényes  sikerrel megkezdették a táma-

dást az egész keleti vonalon. A török eszélyesség a 
Sipka szorosban csak annyi erőt hagyott, mennyi az 
oroszok előnyomulása meggátlására elég volt — a többi 
erővel Mehemed Ali fővezér  Bulgariában megkezdette 
a támadást, mely az idényre a háború sorsát teljesen 
el fogja  dönteni. 

Mehemed Ali a Duna felé  60,000 emberrel támad, 
őt Ozmán segiti Plevna felől.  E támadás végveszéllyel 
járhat az oroszokra nézve s kényszerítve lesznek a 
Balkánból kihúzódni, s már jelentik is, hogy a rausz-
kák a Sipka-szoros kiürítését megkezdették. 

Ázsiában Mukthár orosz területen operál s már 
Alexandronopol előtt áll. 

Lomnál harc volt, mely az oroszok rendetlen 
visszavonulásával végződött, az oroszok 4000 embert, 
egy ágyút, 2000 fegyvert,  4 felszerelési  és 30 élelme-
zési szekeret vesztettek. A támadást Mehemed Ali 
személyesen vezette. Az oroBz gyalogságot tulajdon 
tüzérségük és lovasságuk tiporta össze. A törökök 
innen a Jantra ellen nyomulnak. 

Szulejman jelenti, hogy elöCBapatai Gabrovától 
délre Jezul-Agacsot megszállották. 

Kara-Ha8zankőitől Popkőig terjedő orosz állások 
ellen a törökök támadást intéztek. A csata délelőtt 11 
órakor kerdődött s délután fél  6 órakor a törökök 
teljes győzelmével ért véget, kik Hajdarkőit elfoglal-
tak. Mehemed Ali személyesen vezényelt itt is, kisó-
retében volt Hasszan herceg is. 

Mehemed Alinak észzakon nyert győzelmei kö-
vetkeztében az oroszok a Sipka-szorost kiürítik. E 
szorosban Szulejman mindegyre zeri az oroszokat. 

Károly fejedelem  azeegyesült orosz-oláh hadteBt 
parancsnokává neveztetetett ki. lgnatiew tábornok be-
tegsége aggasztó fordulatot  vett. 

Szerbia mozgosit s bemegy a háborúba — mo-
narchiánk ezt tétlen elnézni fogja. 

Oroszországban a cári birodalom belviszonyai tel-
jes átalakítását célzó socialis mozgalmak nyomára 
jöttek. 

Loudoil, szept. 1. A „Times" Mehemed Ali fő-
hadiszállásáról, Therajeián keresztül, aug. 31-ről táv-
iratot közöl, mely jelenti: Ma reggel N sdjib b.tsa 
Adakioeiből 3 dandárral, 2 ágyúliteggel, 2 szakasz 
lovassággal és 1 gyalog-dandár tartalékkal az orosz 
állások ellen nyomult. Az oroszok 9 órakor kezdték 



meg a tüzelást Ladima mögött. Nedjib basa megro-
hanta az égő Ladima helységet, s az oroszok Karanas; 
sankioeibe hátráltak, hol erélyes ellenállást fejtették 
ki. — Szali basa Kadarkioei megtámadásra tett divér-
siót ; az ütközet átalános lett, s 15 mértföldre  kiter-
jedt. Négy órakor Karahassankioei helység felgyúlt, 
honnan az oroszok napnyugat felé  elvonultak. 

Konstantinápoly, szept. 1. Ozmán basa < 
ujabb, Pisaz falu  mellett Plevnától keletre tegnap vi-
vott csatáról tesz jeleptést. A törökök kémszemlére 
kiküldve hatalmukba ejtették az orosz sáncmüveket, 
melyekből az oroszok — szétveretvén — kivonultak ÓB 
egy ágyút hagytak hátra. 

Sumla, aug. 31. A tegnapi ütközet az egész Lom 
vonalra kiterjedt, a harcot Nedsib basa indította meg 
10 és fél  órakor Rasgradból Karahasszánkiőj felé  nyo-
mulva, s egyszersmind Tusiad és Kostanca felé  ter-
jesztve ki jobbszárnyát. Egy órával később Jenikiőj 
felöl  akcióba lépett két török brigáda és egyptusi csa-
patok Hasszán herceg vezérlete alatt. A jenikiőji had-
oszlop Jaezlár és Hajdárkiőj felé  nyomult elő, átkelt 
a Lomon, s az ellenséget roppant vesztességgel vissza-
vetette ; a harc két óra hosszat tartott az egész vonalon, 
s este fél  hatkor ért véget Hajdárkiőj bevételével. 
Maga Mehemed Ali vezényelt s a diadalmas ütközetet 
KarahasBzánkiöjről nevezte el. A harc folyamában 
három ellenséges ágyú leszereltetett, két ágyú zsák-
mányul esett, B ezzel együtt nagymennyiségű hudiszer 
és fegyver. 

London, szép. 1. A „Standard" jelentése szerint 
az oroszok visszavonultak Kukurdara mellett, az Apra-
folyó  jobb partjára. A török jobbszárny megérkezett 
Alexandropol védmüvei elé. 

Bef"á,  aug. 31. Konstantinápoly megerősítése a 
védmüveknek fölfegyvérzéséig  be van fejezve  ; a vód-
müvek száma 16, melyek 4—12 ágyúval láttatnak el ; 
második védelmi vonal nem állíttatik, mert az első át-
törhetlen.— A görögök lázadása Thessaliában növek-
szik; attól tartanak, hogy Voloban zavargások történnek. 

Bécs, szep. 1. (B. C.) Eski Djumából érkező 
megbízható hirek azt jelentik, hogy Mehemed Ali a 
a harc második napján, aug. 31-én nagy diadalt aratott. 
A harcban 60 ezer török vett részt. 

Bukurest, szept. ]. (B. C.) Ide az oroszok iszo-
nyú vereségéről érkeztek hirek s páni félelmet  kelte-
nek. A Kara-Lom s a Jantra közt, Jazlartól nyugotra 
tegnapelőtt és tegnap, hir szerint, nyolc óránál tovább 
tartó harcok folytak,  melyekben az oroszok óriási 
veszteségekkel teljesen megverettek, visszavonulásuk 
vad futássá  fajult,  óriási hadiszert s más készletet 
hagytak vissza a harczmezőn. A nagyherczeg a heve-
nyében előhívott erősbitéssel későn érkezett — A fő-
hadiszállás a mai nap óta Zimnicában — a Duna ro-
mán partján — van. 

Konstantinápoly, aug. 31. éjjel. Mehemed Ali 
basa egy 30-iki távirata megerősíti, hogy KasakuBne 
leméi, Rasgrad és Djuma közt heves harc vívatott; 
az oroszok viszaüzettek s 4000 halottat és sebesültet, 
egy ágyút, 2000 fegyvert  s nagyszámú lőszert vesztettek. 
A törökök halottakban 300 embert vesztettek. Ozmán 
pasa Plevnánál csütörtökön kelt távirata ütközetet je-
lent, melyet a Belisid felé  küldött s kémszemlét tevő 
törők osztály vivott; az oroszok megverettek s 30 em-
bert vesztettek. 

A „Székely közgazdasági és közművelő-
dési egyesület" II. közgyűlése Székely-

Udvarhelytt-
(Vége.) 

Egyidejűleg a jelentéssel azon örvendetes jelen-
séget ÍB tudatta a titkár, hogy a gyűlés folyama  alatt 
a kibocsátott aláírási iven 70 taggal szaporodott az 
egylet B éljenzések közt olvastattak fel  az uj tagok 
nevei. Továbbá: Kozma Ferenc bejelenti, hogy He-
gyessi Márton Nagy-Várad jelenlevő képviselője a szé-
kelyek előhaladása iránti érdeklődésből neje nevére 
100 forintos  alapítványt tett az egyletnek. 

A jelentés alkalmából Ugrón Gábor a gyűlés él-
jenzései között köszönetet szavaz a választmány mű-
ködéséért, s néhány óhajtásának ad jövőre nézve ki-
fejezést.  Igy például, a kitelepítést érdeklőleg, hogy a 
székelyek ne vitessenek ki hazájukból, hol nemzeti-
ségi szempontból is nagy szükség van reájuk, hanem 
eszközölje az egylet, hogy inkább a künnlevő székely 
csángók telepíttessenek be hazánkba, például a gör-
gényi havasokba, hová megkezdték már a székelyek-
ből a betelepítést. Kívánja továbbá, hogy K o l o z s -
v á r i központtal az Aranyosszékiek is belevonaBsanak 
egyleti mozgalmainkba, továbbá kérjen fel  az egylet 
a székelyföld  különböző vidékein levelezőket. 

Az elnök kijelentvén, hogy némi kevés kivétellel 
magának az egylet választmányának is hasonló céljai 
vannak, a pénztár állásáról tétetett jelentés. Kiemeljük 
belőle, hogy a mult évben 7688 frt  bevétele volt az 
egyletnek és 2221 frt  kiadás, maradt tehát 5767 frt 
tökéje, mely a várandóságokkal együtt 6105 frtot  tesz. 
A számvizsgáló bizottság jelentése folytán  a felmentés 
a pénztárnoknak megadatott. 

A gyűlés 4. tárg) a a központi választmányból 3 
tag kisorsolása és helyébe ujak választása levén, a 
kisorsolás megejtetett. B e d ő János, Nagy János mér-
nök és Nemes Nándor nevei kerültek ki a sorsolásból, 
a kiket azonban a gyűlés egyhangúlag ismét meg-
választott. 

A választttány ezt követöleg bejelentette, hogy a 
mint a titkári jelentésből is olvasható, egyleti költsé-
gén a budai vincellér-képezdében és a hosszufalusi  m. 
kir. felső  népiskolában két növendéket képeztet, kik 
eddig igen szép előhaladást mutatnak fel,  kóri tehát a 

.jövő évre is ösztöiadyijik roe^^azUtását,.Idegadatott. 
( Dr. Knöpflér  ypmos, Maro«rVá6rheJyi, Jfépvisel^s 

a gjftilés  figyelmébe  ajánlja, hogy .íolyófev,||ec.  2 ikán 
KiSlozsvártt iparmijtörténelmi tárlat lesz, nézete szerint 
a székely-egylet feladata  gondoskodni ^ls^ jsorbsn ar-
ról, nogy a székelyföld  nyers anyagai éB nTtjtörténeltpi 
kincsei ezen kiállitáscjn_ méltólag képviselve legyen^, 
indítványozza tehát, hogy az egylet egy 6 tagu bizott-
ságot küldjön ki, mely minden székben külön választ 
mányokat alakítva, a képviseltetést eszközölje. A gytt 
lés elfogadja  az indítványt és az elnökséget bízza meg. 
a hat tagu bizottság megalakításával. 

Ugyancsak dr. Knöpfler  Vilmos indítványára el-
határozza a gyűlés, hogy jövő közgyűlését Maros-Vá 
sárhelyt tartja. 

£ tárgyak után Deák Farkasnak gróf  Mikó Imréről 
az egylet néhai tiszteletbeli elnökéről tartott ,vslól}i 
kitűnő emlékbeszédét olvasta fel  az iró öcscse Dfi 
Lajos. Reményünk van rá, hogy ezen jeles dolgozatot 
Bzintén egész terjedelmében közölhetjük. 

Mikóval megürülvén a tiszteletbeli elnökség helye, 
a gyűlés ezen megtisztelő állásra gróf  Kálnoky Dénes1 

ő nagyméltóságát választotta meg. 
Az idő előhaladván, elnök a gyűlést felfüggesz-

tette. 
A tagok a megállított programm szerint innen a 

koronkai kertbe diszebádre gyűltek. A helyiség es al-
kalomra fenyőágakkal  igen csinosan fel  volt díszítve s. 
ott láttuk a főhelyen  Deák Ferenc arcképét is. 

Már a második fogásnál  az egylet elnöke Haj,ös 
János megnyitotta a köszöntők sorát a királyra és 
királynő ö felségeikre  emelvén poharat, melyet állva 
hallgatott és éljenzett meg a közönség. Utána Lázár 
A dám sem bírván fékezni  szélsőségekben kalandozó 
szenvedélyét Kossuth Lajosra ivott poharat. Ezt kö-
vette, Dániel Gábor pohárköszöntője a székely-egyletre 
és főkép  Hajós János elnökére, Buzogány Áron kö-
szöntője Dániel Gáborra, Török Albert, alkapitánybi-
róé Buzogány Áronra, Bartha Miklósé Udvarhelyszék 
egyetértésére, Kerekes Samué Deák Farkasra, Szakács 
Mózesé a sajtóra és Békésy Károlyra, a „Kelet" szer-
kesztőjére, Hajós Jánosé Udvarhélymegyéte, Pap Já-
nosé HegyeBy Mártonra, mígnem egy kis eső nem za-
varta fel  a társaságot. 

Délután 5 órakor a gyűlés tpvább folytatUtott 
tárgyát, két igen érdekes felolvasás  képeste: egyik 
Kozma Ferenc «z.-kereszturi igazgató fololvapás*  Ud-
varhelymegye közoktatásügyi éB közművelődési állapo-
táról, sok gonddal ÖBBzeállitott kitűnő dolgozat, a má-
sik Tarcali Endanek a háromszéki báziiparfejleszt^ 
egyesület titkárának szintén érdekes jelentése az egy-
let működéséről. 

E felolvasások  után Solymosi János melegkö 
szönetet mondott az egyletnek a város nevében, nogy 
gyűlését itt tartotta, mire Hajós János elnök köszönte 
meg a ritka vendégszeretetet s különösen az anyagi 
eredményt is, melyet az egyleti tagok szaporodása 
felmutat.  Ezzel a gyűlés eloszlott. 

Este az úgynevezett Sós fürdőn  az ott levő tánc-
helyiségben, melyet Nagy Lajos ez alkalomra különös 
csínnal feldíszített,  mintegy 40 szebbnél szeftb  pár 
benne Udvarhelyszék virágai lejtették a táncokat az 
ünnepélyes gyülé*, méltó befejezéseül. 

Udvarhelymegye 
közoktatási és közmfivelődésügyi  állapota. 
(Felolvastatott Sz.-Udvarhelytt aug. 20-An a vidéki válanztmányi 

gyüléien KOZMA FEBENC álul.) 
(Folytatás.) 

Az összes elemi iskolák évi kiadása 47,796 frtot 
tesz, a miből egy iskola átlaga 314 frt  44 kr- E 314 
frtból  kell kitelni a tanitó fizetésének,  ftttés  tisztoga-
tás, javítási kiadásoknak, tanszerekre és szegény gyer-
mekek könyveire. E tétel valóban megdöbbentő és 
ehez képest ba minden fennebb  emiitett adatok ra-
gyogó színben tűntetnék is fel  elemi tanügyünk álla-
potát : ez egy körülmény nagy mértékben elhomályo-
sítja azon színnek ragyogását, mert végre is a bélfej-
lődés egyik nagyfontosságú  tényezőjét látjuk legkisebb 
mértékben bírni. 

Azért tehát teljességgel nem szabad lankadni 
buzgóságunknak az elemi oktatásügyért, mert • legel-
maradottabbak, minden haladásunk mellett is még min-
dig e téren vagyunk. Sok itt még a teendő az egyház, 
a községek, a társadalom és az állam részéről. Szét-
vonás helyett összetartás, bizalmatlanság helyet jóin-
dulat, irigység helyett tettre készakarat, közönyösség 
helyett buzgalom és áldozat, lankadás helyett kitartás, 
kishitűség helyett hit és remény, BZÓVAI gyarlóságaink' 
leküzdése s legnemesebb erőink, erényeink egyésitése 
az, ami minket e téren megmenthet, fölemelhet  ás 
egykoren nagygyá tehet I . . . Egy pozitív inditváay-
nyal egy általános közszükségre bátor is vagyok ezen-
nel felhívni  a közvéleményt A leánynevelés flgye.'t' 
i. nagyon elhanyagolt állapotban van megyénk terüle-
tén. Van ugyan 4 elemi leányiskolánk, kettő Udvar-
helyen, egy Kereszturon és egy H.-Almáson ; azonkí-
vül 9 községben külön oktatják a leánygyermekeket 
a fiuktól;  de ez nem tekinthető Bzervezétt leányisko-
lának. Ez ügyért tehát okvetetlen, társadalmi, cstdádi 
és általános közmivelődési érdekeinkben teniii kell 
valamit. Egy jól szervezett felső  leányiskola Scékely-
Udvarhelyen egész megyénk érdekében olyan minden-
nap érzett közszükség, melyet teendőink tárgysoroza-
tának programmjában ez időszerint az 1-ső pont alá 
kell bejegyeznünk s addig, mig ez valósulva nincs, 
meg nem pihenünk. Ajánlom ez eszmét becses figyel-
mükbe. 

I A népokUÜtfi  tanintézetek eor&ban fontos  helye' 
foglal  el a siétely-keresztúri állami tanítóképezde, 
melyet tulajdönképen székely-tanitóképezdének ne-
vezhetünk nemcsak azért, mert a székelyföldön  vau 
elhelyezve, hanem azért is, mert növendékei, koron-
ként alig egy pár kivétellel, mind székelyek. Ez inté-
zet az ország hasonnemU tanintézetei között a legláto-
gatottabbak közé 'tartozik. 

As 1874/5-ik iskolai évben 75, l875J6-ban 109, 
187617-ben 112 növendék vétetett fel,  1877|8-ra pedig 
108 folyamodó  jelentkezett. 

A tanárok létszáma 7 és ezenkívül 3 hitoktató 
és egy kertész. 

Tanszergyüjteményekkel jó móddal el van látva 
«*• Másai. 

Alattani gyűjteménye csontvázakban, szeszben és 

Íitömöttekben közel 100 darabot foglal  magában. Ezek 
özött az emberi test csontvázát és papír macheból 

egy qzép  mintáját. Biija továbbá az állattöméshez 
szükséges eszközöket és az ifjúság  foglalkozik  állattö-
Uiéssel. Növénygyűjteménye 1400 db. szárított növény 
Asványgyüjteménye mintegy 250 többnyire válogatott 
becses ^'darabot. Természetvegytani eszközökben a 
Hauck-féle  gazdag gyűjteményt birja, mely évről-
évre gyarapittatik. A töldrajz és mértan tanításához 
a legjobb szemléltetési eszközöket birja, mely évről 
évre gyarapittatik. Van még rovar- és lepke s most 
indított pénzgyüjteménye. A földrajz  és mértan taní-
tásából a legjobb szemléltetési eszközöket birja. Rajz-
mintái, zeneszerei kellő számmal. Téli és nyári torna-
eszközei teljesen kielégítők. 

Szakkönyvtára 900 kötetet tartalmaz. Ezenkívül 
az ifjúság  önképzőköre külön alapitett egy könyvtárt, 
melybe áz összes magyarnyelvű népiskolai tanköny-
vek szereztetnek be időről-időre az igazgató ajánlata 
szerint. 

Ismeretes tanterve kibővittetett ujabb időben a 
házi xppp két ágával, a vessző- és Bzalmafonás  tanítá-
sával, melyben annyira haladtunk, hogy. a lefolyt  is-
kolaév végén már elárusitásokat eszközölhettünk. A 
gyümölcsfa-nemesítésben  is kellő jártasságot szereznek 
a növendékek. 

Az intézet kiadása 15—20,000 forint  között vál-
takozik, rpely összegből mintegy 7000 frt  fordittatik 
ösztöndíjakra. 

Sajiit szép — a három község által adományozott 
— 4 hold területű kerti helyisége mellett az intézet 
bérhelyiségekbe vsn elhelyezve és ez egyik legnagyobb 
nyo^maág^. E helységek amellett, hogy a tanhelyi-
ségek kellékei közül kevéssel bírnak, egymástól távol 
vannak elszórva a három község területén, nagyon 
megnehezítik nemcsak az idő elég pontos felhasználá-
sát, hanem a rend s általában a fegyelem  fentartá-
sát is. 

A növendékek törvény szerint kűnnlakásra (ex-
tern a t) lévén utalva, e körülmény nemcsak anyagilag 
nehézzé teszi e kivétel nélkül szegény ifjak  képezdé-
be léphetését, hanem másfelől  az oly véghetetlenül 
fontos  és rájuk nézve szükséges nevelői ráhatás áldá-
saitól fosztja  meg őket s teszi ki lépten nyomon az er-
kölcsi veszedelemnek, ugy, hogy az externattal szer-
vezett intézetek nevelési eredmény tekintetében csak 
rendkívüli erőfeszítés  és szerencsés körülmények mel-
lett állhatják ki a versenyt az internátra alapított in-
tézetekkel. 

Ilyen meggyőződés és tapasztalatok nyomán s 
meg, hogy anyagilag is segítve legyen rajtuk, szervez-
tetett a keresztúri képezdei növendékek számára ösz-
töndijuk egy részének ráfordítása  által ha nem is benn , 
de tömeges együttlakás. Félrendszer biz az, melynek 
szintén megvannak a maga nyomorúságai! a melyek-
ből csak egy, jelenlegi közoktatásügyi miniszterünk ál-
tal >8 pártolt bennlakásra tervezett intézeti építkezés 
fog  kisegíthetni 1 

II. 
A középtanodai oktatásügy szolgálatában megyéuk 

területén négy tanintézet áll, u. m. 1 algymnasium, 2 
főgymnasium  és egy főreáliskola.  A bárom első feleke-
kezeti, as utolsó állami jellegű. 

A mi az intézeteknél a tanerőket, osztályok és 
növendékek létszámát, szerelvényeket és helyiségeket 
illeti, mint amely tényezők mindenike különös fontos-
sággal bír valamely tanintézet feladatának  megvalósí-
tásában : arra nézve szolgáljanak tájékozóul a követ-
kező adatok: 

1) Az udvarhelyi főreáliskolának  1 előkészítő és 
8 rendes, osztályába az 187617 ik iskolai év elején fel-
vétetett í75 növendék, kik közül év közben 22 eltá-
vozván, maradt év végéig 153. Esik tehát egy osztályra 
19.44 növendék. 

Az intézetben működő rendes tanárok száina 13. 
Ezeken kívül egy tornatanitó és a felekezeti  hitok-
tatók. 

Tanári szakkönyvtára 301 önálló munkát tartal-
maz és ifjúsági  könyvtára 148 kötetet. Összes tanszer-
gyűjteményei évről-évre kellő összegek erejéig gyara-
pittatMk, ezekre és a könyvtárra pl. a lefolyt  évben 
1732; frtot  fordított,  legújabban pedig egy jól felszerei-
vegytani műhelyiyel láttatott el az intézet. 

Pár év óta az ifjúság  kebelében egy magánzena -
kar alakult, melynek működő tagjai a lefolyt  évben 
számszerint 16-on voltak, nem egy izben szerezvén 
•yilvános működésük által is elismerést maguk és az 
intézet rszére. 

Az intézet felszerelése  és tentartása érdemében 
Udvarhelymegye és Udvarhely város hatóságai méltáa 
osztoznak az állammal, nemcsak azért, mert a megye 
is a város tekintélyes összeggel járul az intézet év 
kiadásainak fedezéséhez,  hanem azért is, mert hatósá 
gaik által éber őrködést éa buzgó támogatást nyújt* 



nak az oekonomiálís ügyek vezetésében. Az intéz€ 

tan- és együttlakási helyiségeinek bérletét és fűtését  a 
megye és a város közösen hordozzák. A jövő évi költ-
ségvetés Bserint pl. a város a ráeső 1L rész fejében 
909 frtot,  a megye pl. 1819 frtot  ád. Utóbbi a maga 
részletét az u. n. eBztenapénzből és a reáliskolai pót-
adóból fedezi. 

50 és 25 frtos  ösztöndíjukra a Dávid Antal Mó-
zes-féle  alap kamataiból 600 forintot  kap az intézet. 
Egyéb kiadásait, ami pl. a mult évben 21,792 forntra 
meot, az állami pénztár hordozza. 

A szigorúan keresztülvihető fegyelemnek  és még 
magának az oktatásnak is azobban hátrányára van az 
intézeti helyiségek ideiglenes jellege és szétszórtsága. 
Általában véve itt is állanak mindazon körülmények, 
melyeket a tanitóképezdénél felemlíteni  szükségesnek 
láttam. Es a reáliskola is érezvén a baj horderejét, 
elég szerencsés volt az „udvarhelymegyei és udvar-
helyvárosi reáliskola bizottság" részéről azon segély-
ben részesülhetni, hogy 60 növendék számára ingyen 
együttlakást nyerjen. 

E ténynél igaz, nem a nevelési szempont, hanem 
a szegénységre való tekintet volt a döntő; de a tanári 
személyzetnek bizonyosan tapasztalnia kellett, hogy e 
szegény benlakókon nemcsak anyagilag van segitve, 
hanem egyszersmind biztosabban is nevelhetők, mint a 
vagyonosabb künnlakók. Azért tehát az együttlakás £ 
formáját  félrendszernek  kell tekintenünk, melynek ki-
egészítésére minden erővel törekedni kell. 

Az állandó lakás hiánya kihat a tornászaira is, a 
mennyiben t. i. az, célszerűtlen helyiség és kellő fel-
szerelés nélkül, a legnagyobb buzgóság mellett sem 
vihető kellő tökélyre. »• 

. Nem mellőzhetem továbbá azon sajnos tény meg-
említését, hogy az ev. református  növendékek, kik a 
lefolyt  iskolai évben az összes létszámnak csaknem fe-
lét tették, hitoktatásban ez intézetben még mindig nem 
részesülnek, a mi mind a szülőkre, mind átalában a 
vallás igaz barátaira nézve kellemetlenül hat. En a 
vallásban a Bzabadelvüség lehető szélső hatásáig elme 
gyek, de azért magamat melyen vallásosnak érzem B 
semmi botrányosabb társadalmilag sincs előttem, mintha 
engedjük az ifjúságot  a vallástalanság vadságában nö-
vekedni föl.  Jól tudom, bogy az intézet ezért nem hi-
bás, de azt is tudom, hogy az intézetnek ebben hasz-
na sincs. 

Végül a reáliskolák szervezetének egy előttem 
lényeges hiányára akarom a figyelmet  felhívni,  t. i. az 
énektanítás teljes mellőzésére. Nem szándékom ezúttal 
e tárgy estlietikai képző hatását fejtegetni.  Oly át bi-
zonyítgatnék akkor, a mit közöttünk senki kétségbe 
nem von. Nem maga a reáliskolai tanári kar sem, a 
mely buzgón támogatja a magán zenekar fejlődését. 

Egy jól felszerelt  derék  tanerővel ellátott népes 
tanintézet iljusága az énekművészeiben való teljes já-
ratlansággal előttem egy kissé félszegnek  tűnik fél. 
Gondolkozzannak erről, a kiket a dolog közelebbről 
érdekel. . . 

2) Az evang. reform,  kollégiumban a lefolyt  tan-
évben felvétetett  a négy elemi osztályba 167 és á két 
bölcseleti és hat középtanodai 149, együtt 2l6 növen-
dék. E szám évzárásig 272 re szállott. 

A rendes és segédtanárok, szak- és köztánitók 
száma 18 volt. Ezeken kívül ötön foglalkoztak  á kü-
lönböző osztályokban zene- és énektanítással. 

Az intézetnek saját kezelése alatt levő tőkepénze 
1876 végén 180,166 frt  2 kr volt, mely töke után, va-
lamint egyéb évi rendes járulékokból mintegy 19,750 
frt  évi jövedelme van. 

Ez összegből 8500 frt  fordittatik  a tanszemélyzet 
fizetésére,  3430 frt  egyéb kiadásokra. A többi valószí-
nűleg tőkéBÍttetik. 

Ezen összegeken kívül vannak különböző című 
ösztöndíjalapjai, melyeknek kamataiból a mult iskolai 
év folytán  1935 frt  40. kr és 12 darab arany osztatott 
ki az ifjúság  között. Összes évi kiadásai tehát ez in-
tézetnek a lefolyt  évben 14,025 frtra  mentek, ide nem 
értve a természetben nyújtott tanári szállásokat. 

Tanszergyüjteményei közül a természettani 196 
drbot foglal  magában, a vegytani eszközök ég szerek-
ben 105 drbot, az állattani 57 drbot, melyek közül 1 
emberi és 1 állattani csontváz ; á^ványgyüjteménye 800 
drbból áll, melyek közül 450 van determinálva. Eze-
ken kívül van 3 gypsz-mintája, madártojás- és rovar-
gyüjteménye, érem- és képtára, téli és nyári felszerelt 
tornahelyisége s 4 hold kertje. 

Könyvtára 3 van, u. m. az intézet nagy könyv-
tára, jelenleg rendezés alatt, mintegy 10,000 kötetet 
tartalmazhat; az ifjúsági  könyvtár 1073, és a gyerme-
keké 38 kötettel. 

Mely könyvtárak azonban fájdalom,  némi vissza-
élések következtében a nagy közönség előtt alapsza-
bály szerint zárva vannak. 

Es intézet, amint a fennebbi  adatok eléggé mu-
tatják, bír az öufentartásnak,  sőt bir célszerű gazdál-
kodás mellett a szabályszerű és gyors fejlődhetésnek 
minden feltételeivel.  Mintegy 200.000 frt  évi jövede-
lemmel versenyképessé tehet egy intézetet minden idő-
ben; képessé még arra is, hogy mostani hiányain, fo-
gyatkozásain segítsen, mert ilyenek, mint talán min-
denütt, itten i( léteznek. 

Mint lényegesebbet ezek közül megemlítem a vál-
takozó köztanitó-rendezcrt. A tanitószemélyzet 18 tagja 
közül 9-re megy az ilyen, csaknem évenként változó 
köztánitók száma. Felesleges e rendszernek akár ne-
veléstani, akár didaktikai hátrányaira utalnom. Érzik 
ezt bizonynyal nagyon jól a szóban levő intézet elöl-
járói is. Miért nem igyekeznek tehát ezen segíteni ? 
Vagy könnyebb ezt kívánni, mint teljesíteni ? 1 Amel-
lett, hogy az említett tekintélyes alapvagyonra utalok, 

ttudnék én még más segédszert is ajánlani e baj orro«-
lásira az intézetnek. 

Mondjon le ugyanis az elemi oktatás ügyéről. 
Bizza azt a nemes város gondjaira, mely a legtermé-
szetesebb és legszentebb jogai egyikének gyakorlásá-
tól van megfosztva  az által, hogy nem ő szervezheti, 
nem ő gondozhatja gyermekeinek elemi oktatásügyét. 
Tessék elhinni, ez nagyobb veszteség e városra néz-
ve, mint azon kétes anyagi előny, hogy nem kell is-
kölára költekeznie. Mert jól mehet ugyan a kollégium-
ban az elemi oktatás és!nevelés, de ugy-e bár : abba 
beleszólani a városnak nincs joga. És e becses jogról 
én, mint város — semmi szin alatt nem mondanék le. 
Aztán az az elemi oktatás amellett, hogy a kollégium-
ra felesleges  nagy terhet ró, még sem tökéletes, mert 
még csak a népoktatási törvény kívánalmainak Bem 
fellel  meg, amennyiben hat osztály helyett négy osz-
tályra szorítkozik. Igaz ugyan, hogy a középtanodának 
ez elég, mert az a negyedik elemi osztályból már fel-
veheti a növendéket, de nem elég a növendéknek. 

3i végre is azon felfogás  szerint az itteni elemi ok-
tás nem egyéb, mint előkészítő tanfolyam  a közép-

tanodába, ezt pedig különösen városon szervezett jó 
népiskolák mellett határozottan feleslegesnek  kell nyil-
vánítanunk. Az elemi oktatásügyről levévén gondjait 
a kollégium, egyszersmind könnyen kibontakozhatnék 
a váltakozó köctanitói rendszer nyomoruságaiból is. 

Másik említésre méltó fogyatkozása  ez intézetnek 
tan- és lakhelyiségeinek célszerűtlen volta. Miután 
azonban az épület és hozzátartozó tágas telek saját 
tulajdona s némi átalakítások és bővítésekkel a bajon 
ségitáni lehet, 'tehát kell ís. 

Végre nem hagyhatom emlitetlenül azon méltó 
követelését a köziűivelödósügynek, hogy az intézeti 
vagyon és érdekek megóvása és kellő biztosítása mel-
lett ugyan, de mindenesetre találtassék mód arra néz-
ve, hogy a könyvtárak a közönség számára is meg 
nyittassanak. 

3) A rom. katholikus főgymnasium  8 osztályába 
az 1876/7-ik iskolai évben felvétetett  120 növendék 
kik közül cenzúrára állott 100. Jelenleg egy előké-
szítő osztály terveztetett és engedélyeztetett a főgym-
náziuav mellé, a melynek szükségessége valószínűleg 
onnan származik, bogy Udvarhely város és s benne 
levő eklézsiák semmi névvel nevezendő elemi fiúisko-
lát nem tartanak fenn.  Oly példa, melynek mását ba 
sonló rangú város talán az országban sem mutatja 
Ne vegye rosz neven, ha vendég létünkre ezt neki 
szemébe mondjuk, de az eféle  kérdésben a conrtoisie 
nak nincs szerepe. 

A tanári kár áll 5 egybázi és 8 világi tanárból, 
ezen kivül 1 ének- és zenetanitóból. Mind az ének-, 
mind a zenekar azonban csak önként vállalkozókból 
alakúi, amit a müéneknél teljességgel nem helyesel-
hetünk. Ennek minden intézetben kötelezett tantárgy-
nak kellene lennie. 

Az intézet fentartási  költségeit a katholikus egy 
házi tanaimányi, ösztöndíj- és tandijalapból fedezi. 
Mely alápokból áz 1876/7 ik évi költségvetés szerint 
9470 frt'  fordíttatott  tanári és tanítói fizetésre,  4072 
frt  élelmezésre és 700 frt  dologi kiadások és tansze 
rekré. Tehát összesen 14,242 frt. 

Tanszergyüjteményeiben a physikai 152, az ás-
ványtani 420 és a növénytani 1500 darabot (szárított 
növények) foglal  magában. 

A tanári szakkönyvtár 1870 kötetet tartalmaz és 
dij nélkül haBználható intézeten kivül állók által is, 
mely előny azonban igen ritkán vétetik igénybe. Az 
ifjúsági  könyvtár 654 kötetből áll. Van az intézetnek 
felszerelt  tornabelyisége. 

(Folytatás k5v.) 

M e g h í v á s 
A székely házi ipart és ipari oktatást terjesztő 

egyesület folyó  évi szeptember 10-én délelőtt 9 óra-
kor a megyeház nagytermében 

é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s t 
fog  tártain. 

A gyűlés tárgyai lesznek: 
1) Titkári jelentés az egyesület eddigi műkö-

déséről. 
2) A számvizsgáló bizottság jelentése a pénztár 

állásáról. 
3) Rendes elnökválasztás. 
4) Indítványok. 
Az egyesület minden tagját kérem a mogjelenésre 

annál is inkább, mert a fonódára  nézve is több neve-
zetes kérdés lesz megbeszélendő. 

Elnöki megbízásból: 
Tarcali Endre, 

egyleti titkár 

V E G Y E S 
_ A liárontszéki takarékpénztár 1877-ik év 

augusztus havi forgalmának  kimutatása. 
Bevétel: Készpénz áthozat julius hóról 10947 

frt  25*/ kr Betétből 25 fél  részéről 2738 frt  85 kr. 
Visszafizetett  váltókból 19950 frt.  Visszafizetett  előle-
gekből 800 frt.  Kamatból 647 frt  42 kr. Illetékből 
322 frt  95 kr. Folyó számlán 3 frt  10 kr. Összesen 
35409 frt  57'/, kr. 

Kiadás : Betétek visszafizetésére  12 félnek  1877 
frt  71 kr. Folyó kamatokra 7 frt  03 kr. Váltóleszámí-
tolásra 24610 frt.  Kifizetett  osztalékra 61 frt  20 kr. 
Visszleszámitolásokra 3000 frt.  Kezelési költségekre 
18 frt  65 kr. Tiszti fizetésekre  183 frt  33 kr. Posta-

dijakra 60 kr. Folyó számlára 6 frt  20 Kir. adóra 17 
trt. Készpénz maradvány augusztus végével 5627 frt 
85'/, kr. ÖBBzesen 35409 frt  571,, kr. 

Sepsi-Szen tgv örgy ön, 1877. aug. 31. 
N a g y G e r g e l y , könyvvezető. 

— H&roinszékmegye tegnap tartott közigazga-
tási bizottsági gyűléséről jövö számunk részletes tudó-
sítást hoz. 

— Kossuth Lajosról Baracconeből Helffy  Ignác 
a többi között a következőket irja a „Nép Zászlójá"-
nak : Magyar emberek most igen gyakran látogatják 
Kossuthot, és ő szívesen látja őket mind, ámbár néha 
boszankodik azon, hogy némely látogató közzé tevén 
a vele folytatott  beszélgntést, olyanokat is mondat 
vele, miket sohasem mondott így példáál nemrég egy 
hazánkfia  előadása nyomán az újságok felemlítették, 
miszerint Kossuth azt beszélte volna neki, bogy fia 
Ferenc Londonban telepedett meg, ahol egy nagy tű-
gyárt alapított, Lajos pedig Velencében nyitott nem 
tudom, miféle  üzletet A hir eljutott az angol lapokba 
s a következése az lett, bogy Kossuth számos angol 
barátja s londoni üzletemberek levélben fordultak  az 
öreg úrhoz, hogy hát hol van az a gyár és fia  lakása, 
hogy meglátogathassák vagy üzleti összeköttetésbe lép-
jenek vele. Hogy lehet Caesenát Londonnal, kénkő-
bányát tűgyárral, a felső  olaszországi vasutskat velen-
cei üzlettel összetéveszteni, ez kissé nehezen magya-
rázható. S pedig mindezt Kossuth szájából hallotta az 
illető ! Bizony borzasztó. Nem kevésbbé borzasztó a 
sok kéregető levél, melylyel nem szűnnek meg nála 
alkalmatankodni némely KosButh-imádó hazánkfiai. 
Megérdemelnék, hogy névlajstromuk közzé tétessék. 
Talán amazok némi ellensúlyozásán! érkeznek már 
napok óta a haza miaden részéből a jó szerencseki-
vánatok a közelgő Lajos napjára. Ezeknek némelyike 
valóban megható szavakba van öntve. 

Az öreg ur elolvassa egymásután, s szótalanul 
leteszi íróasztalának egy szögletébe; de meglátszik 
rajta, hogy a szives megemlékezés nem hagyja érin-
tetlenül szive húrjait. —- ötnapi itt létem óta termé-
szetesen »ok féléről  folyt  a társalgás, s e között sok 
olyasról is, a mit indiseretió nélkül lehet elbeszélni, 
sőt nyilvánosságra is hozni. Különösön érdekesek az 
epizódok, miket nekem törökországi életéből elbeszélt. 
Ezekről, s egyebekről talán még írok neked, ha időm 
engedi; ha nem : bát majd megírom alkalmilag otthon. 
—«- Kossuth környezete szintén jól van. A jól Ihász 
fqlyton  osztja rendithetlen hűséggel ez öreg ur örömét, 
bánatát, és emellett — bízik, ámbár nagyon boszan-
kodik, ha az ember ezt ráfogja,  azért ne is tett ki az 
újságba ; ifjabb  Kossuth Lf-jos  pedig folyton  izmoso-
dik, valóságos testi és lelki Herkules. Ferencet sajná-
latomra nem láthattam. E napokban látogatást tett itt 
Türr István Cucchi olasz képviselővel, ki nom rég 
ljudapesten volt. Holnap vagy holnaputánra ide várjuk 
Simonyi Ernőt. 

f  Neerolog. Gidófalván  vasárnap temették el 90 
éves aggastyán Csutak Györgyöt, ki mint huszár ka-
tona a nagy Napóleon ellen is harcolt s Páris bevéte-
lénél is jelen volt. Nyugodjanak békében porai ! 

— Brassóbau Martonfalván  vasárnap délelőtt 9 
óra körül tüz ütött ki, melynek mintegy 5 épület lett 
martaléka. 

— Sz. Udrarhelyről aug. 30 ról távirják az 
„Egyetértésinek: „A keleti vasúton folyó  hó 28-án 
tifc  zacskóban két-fejü  sasos pecsét alatt három milliót 
szállítottak araoy és ezüstben az orosz főhadiszállásra. 
Csikban orosz ügynökök két ezer szekerest fogadtak 
fql  hetvenöt forint  havi fizetés  mellett, azon ürügy 
alatt, hogy a Dunaparton Galacnál építendő vaButnál 
szállítsanak." Közöljük e hírt, a nélkül, hogy legki-
sebb hajlandóságunk lenne hitelt adni neki. 

— A török sznltán az orosz cárról. A „N. fr. 
Presse" egyik konstantinápolyi levelezője irja, hogy 
Abdul Hamid szultán Sándor cárról egy közebbi al-
kalommal nagyon rokonszenvesen nyilatkozott, mert 
azt tartja róla, hogy ö a háborút ellenezte s csak 
környezete kényszeritette rá. „Szegény cár ! — szólt 
a Bzultán — szívből Bajnálom szerencsétlen sorsát. El 
tudom képzelni mily iszonyú helyzete lehet! — E hely-
zet siralmasabb mint III. Napoleoné lehetett. Mert 
ennek semmi múltja, sem jövője nem volt; de egy 
fehér  cár, egy minden oroszok ura! Igazáo sajnálom 
mert mint ballom, a természettől jó szive van." 

— Gyilkos szerelem. Hajdu-Nánáson, mint a 
„D—nu irja, rémes gyilkosság történt a napokban. 
Egy fiatal  juhász bojtár szerette gazdájának íeányát. 
A leány azonban nem ő vele, hanem mással váltott 
jegyet. A bojtár egyik délután elment a leányosház-
hoz, a leány nem volt otthon, csupán édes anyja. Hát 
csakugyan nem adja nekem a leányát? kérdé tőle 
minden köszönés nélkül a bojtár. A másé már, nem 
lehet a tied 1 „No ha az enyém nem lesz, ugy nem 
fog  lenni a másé sem" — e szavakkal a bojtár a ka-
rámhoz visszatért, hol a leány véletlenségből épen ott 
volt. Ekkor a bojtár behúzta a leányt a tengeribe s 
itt a szó teljes értelmében darabokra vagdalta szét. 
Ugy lelték aztán meg a szerencsétlen hullát s szállí-
tották be a városba. A jubászlegény pedig azóta el-
tűnt s azóta róla semmi hir. 

— Egy ritka nerezetes „férfin"  halálát jelent1 

a hírverő, ki a szó teljes értelmében eleget tett a költő 
szavainak : Ha férfi  vagy, légy férfi  1 A hir B r i g h am 
Y o u n g n a k , a mormonfelekezet  prófétájának,  a 618 
szép asszony törvényes férjének  halálát jelenti, ki 
hogy társulata az egyesület államok tftrvéuyszabta  lét-
számára mielőbb kinöhesse magát, a soknajüiég kor-
láttalanságát dogmájává tette s erei, mint ciábitó csal-
étekkel, rövid idő alatt bámulatos sikereket vívott ki. 



5-ik közlemény a székelyföldi  rom. katk. szegény 
templomok segélyezésére alakult kózdi-rásárheiyl 
oltár egylet javára történt szíves adakozásokról: 

Főtisztelendő Kovács Elek alesp. pleb. gyüjtőivén 
K. Polyánból. Rendes tagok évenkénti fizetéssel.  Po 
lyáriból: Kovács Elek pleb. 2 irt. Szántó Gergely 
megyebiró 20 kr. Cakó Teréz 50 kr. Szántó Gergélyné 
20 kr. Szántó Erzsébet 10 kr. Özv. Lázár Imréné 50 
kr. Opra Mihályné 1 frt.  György Jánosné 50 kr. Gál 
Antal kántor 20 kr. Zonda Simonné 20 kr. Bögözi í 
Lajos 20 kr. Cakó József  10 kr. Gáspár Istvánné 10 
kr. László Ferencné 10 kr. Bagoly Imréné 10 k 
László András 10 kr. Gáspár Lajosné 10 kr. Bögö: 
Borbála 10 kr. Bodó Péterné 10 kr. Bodó Ferenc 10 
kr. Kovács Lajosné 10 kr. Kovács Aronné 10 ^r. Gás-

'pár Mihály 20 kr. Bögözi István 10 kr. Gál Andrásné 
10 kr. Bartos Péterné 20 kr. Szálló Salamon és Fe-
renc 20 kr. Varga József  10 kr Vízi Ferenc 10 kr. 
Csuni Andrásné 10 kr. Gáspár Gérgelyné 20 kr. Mi-
hály Józsefué  20 kr. Balog Gáspár 10 kr. Király And-
rásné 50 kr. Rettegi Lajosné 10 kr. Rettegi Józsefné 
10 kr. Rettegi Ignác 55 kr. Boldisár Máténé 10 kr. 
Boldisár Gergélyné 10 kr. Zonda Mózesné 10 kr. Pál 
Antalné 20 kr. Opra András 10 kr. Mihály János 20 
kr. Szőcs Istvánná 10 kr. Kovács Simon 40 kr. Vizi 
Adáinné 10 kr. Tuzson Mihályné 10 kr. Opra Adám 
10 kr. Szabó Lajos 10 kr. Opra Jánodné 10 kr. Bo-
goly Mihályné 20 kr. Bogoly Istvánné 20 kr. Tréfán 
Dávidné 20 kr. Szabó Antalné 20 kr. Simon Gergélyné 
10 kr. Mihály Antalné i0 kr. Pál Lajosné 10 kr. 
Zonda Dávidné 10 kr. Kovács Ignác 20 kr. Opra 
L a j o s n é 10 kr. Kovács P á l n é 10 kr. Pál Jánosné 10 
kr. Simon Mária 20 kr. Balog Lajosné 40 kr. Balog 
Istvánné 10 kr Balog Menyhártné 10 kr. László Anna 
10 kr. László Mihályné 10 kr. Opra Mihályné 40 kr. 
Bandi Péterné 10 kr. Bandi Mihály 10 kr. Bögözi 
Antalné 20 kr. Zonda Lajos 20 kr. Szekeres István 
10 kr. Albert Joachim 10 kr. Jakab Dávid és neje 20 

A társaság ktllönben, mint köztudomásu, közgazdasági 
tekintetben is igen gyors fejlődést  tudott létre hozni. 
És most e valóban sajátos alakot siratja felekezete, 
állama és 648 özvegye, ha ugyan másként nem vigasz 
talódnak. A házasság béke-istennője őrizze édes álmait • 

— Boszniából aug. 31-ről távirják: Bihács, Ban-
jaluka, Travnik szandsákatusokban és Hercegovinában 
kihirdették az ostromállapotot. Kaditna, Focsa, Csaj-
nics és Prevalje helyekről apró csatározásokat jelen-
tenek 5 kisebb fölkelő  bandával; két vezérlik elesett. 
Milenkovics osztrák katonai attaché Mitrovicába uta-
zott. A keresztyén lakosság közt a viszálykodások 
napirenden vannak. 

— A török katonákról egy levelező többek J 
közt a következőket irja: Este 10 órakor agyonra 
fáradt  tagokkal érkeztünk meg. Eski-Djumába. Utköz-
bnn egy csapat katonával találkoztunk, kik Ozmán-
Bazárból jövet tetőtől talpig átázva szintén éjjeli szál-
lást kerestek. — Egy bolgár házban tuláltunk nagy 
nehezen szállást, hová a katonák is be akartak jönni, 
hvgy holtra fáradt  tagjaikat kipihentessék. — A bolgár 
azonban nem bocsátotta be őket, B a szegény katonák 
a nélkül, hogy egy szót szóltak volna, fejökre  vonták 
csuklyájokat, s a falhoz  támaszkodva, bár egész nap 
egy falatot  sem ettek, nyugodtan tölték az éjt a sáros 
utcán. A törők katonák lemondása és nélkülözése va-
lóban nagyszerű, a legkisebb panaszhang nem hallik 
ajkaikról, s a velők Bzületett a természetükbe oltott 
férfiúi  méltóság egy pillanatra sem hagya el őket 
osendesen és komolyan fogadják,  a mit adnak nekik. 

A török kormány felelete  Zichy grófnak  i 
genfi  konvenció mellett lett fölszólalására,  mint minket 
értesítenek, állitja/ hogy az állítólag orosz sebesültek 
és foglyok  ellen elkövetett kegyetlenségekről semmi 
tudomása sincs. Azokat legfeljebb  cserkeszek vagy 
nem rendes csapatok követhették el. A kormány maga 
részéről tökéletesen osztozik az ily eljárás károztatá 
sában és parancsot adott vezéreinek, hogy jövőre min-
den ilyest megakadályozzanak. 

— Borzasztó családi dráma folyt  le a napok-
ban a cseh fővárosban.  Htthnel hivatalnok hivatalnok 
elhatározta nejével együtt, hogy a nyomor miatt ön 
magukat s gyermekeiket mngmérgezik. A szerencsét 
ten nő azonban megelőzte férjét  s egyik gyermeke 
szintén áldozata lett kétségbeesett lépésének. A nő e 
tettével azt hitte, hogy férjét  s többi gyermekeit meg 
inenti a haláltól, de csalódott. Háhnelben nem ingott 
meg az elhatározás s a fájdalom,  melyet neje halála 
fölött  tanúsított, inkább az elszántság búskomor jelé 
nek volt tekinthető. Az apa még neje életében 120 
gramm cyankalit szerzett egy hamisított levél segélyé 
vei, s midőn [két gyermekét sírni látta, még inkább 
megérlelődött terve. Vigasztalta a gyermekeket, azután 
belépett szobájába, hozzá kis idő múlva gyermekeit 
is behívta. A jelenlevő cselénben azonban fölébredt  a 
gyanú érzete s teljes erővel segélyért kiáltott. Hátmel 
eíbncsálotta a gyermekeket s a másik szobába sietett. 
A esőléd kiáltására több hivatalnok s Weber igazgató 
futott  a szobába, melynek ajtaját azonban zárva talál-
ták. Midőn végre fölszaki  ttoták, azon percben Hfthnel 
egy Bzékre rogyott, kezével szájára mutatott s alig 
hallhatólag mondá : „Elég volt, isten veletek !" S ez-
zel meghalt. A két árvát a városi árvaházban helyez-
ték el. 

Pollák Mór könyvnyomdájába egy jó ház-
ból való, iini, olvasni tudó gyermek tanulónak 
felvétetik. 

kr. Pál Istvánné 20 kr. Szolló István 50 kr. Máté Ist-
ván 50 kr. Szántó Dávidné 10 kr. Tamás Györgyné 
10 kr. Albert Ferencné 10 kr. Balog Mózesné 10 kr. 
Bálint Feronc 20 kr. Bálint Zsuzsa 10 kr. Bálint Anna 
10 kr. Bálint Erzsébet 10 kr. Albert Andrásné 20 kr. 
Zsidó Mihályné 10 kr. Zsidó Jánosné 10 kr. Albert 
Gergelyné 10 kr. Kádár József  10 kr. Pál József  és 
neje 20 kr. Biró Mihály és neje 20 kr. Albert Józsefné 
10 kr. Bálint Péterné 20 kr. Német Józsefné  10 kr. 
Vizi Józsefné  10 kr. Poreel Istvánné 10 kr. Porcéi 
Jánosné 10 kr. Kovács Mihály 10 kr. K'ovács Juliánná 
10 kr. Kovács Gergelyné 10 kr. Id. Csavar András 
20 kr. Csavar Teréz 10 kr. Csavar Boldizsár 20 kr 
Boldisár Sándorné 40 kr. Német Istvánné 10 kr. Sipos 
Pál 10 kr. Király Istvánné 10 kr. Opra Andrásné 10 
kr. Zonda Ferenc 10 kr. Cakó Gergely 10 kr. Király 
Ferencné 30 kr. Bagoly Andrásné 10 kr. Balog Já-
nosné 10 kr. Szekeres Andrásné 10 kr. Csutak Ist 
vánné. 10 kr. Máthé Istvánné 10 kr. Opra Mihály 40 
kr. Összesen 21 frt  95 kr. 

L O T T Ó H Ú Z Á S . 
Temesvártt szept. 1-én következő sz imok 

húzattak ki: 24, 51, 75, 41, 87. 

Fogadják a bnzgó gyűjtők és jóltevő adakozók a 
k.-vásárhelyi oltár-egylet érdekében tett lelkes fárado-
zás és jóltevő adakc-ásaikért leghálább köszönetünket. 

Zágon, 1877. jul. 30. 
Bálint László, B. Szentkereszty Stephánie* 

főjegyző.  elnök. 

N y i l t t é r * ) 
Bodor Zsigmond, Gidófahi  János, Barabás József 

jegyző urakhoz. 
A tisztelt kartárs Urak emlékezni fognak,  hogy 

az 1873-ik évben a megyebeli jegyzők nyugdíjaztatása 
tárgyában bizonyos alapszabályok kidolgozásával meg-
bízattak, s ugyanakor fizetett  mindenik jegyző 5 frtot. 

Felhívom a kartárs urakat legyenek szívesek egy 
S.-Szentgyörgyön tartandó gyűlésben értesOnkre adni, 
hogy megbízásukban mikép jártak el, s mi történt a 
fizetett  díjösszeggel. 

Páván, 1877. aug. 31. 
Flnta Ferenc, 

körjegyző. 

•) £ rovat alatt megjelentekért eiakii a sajtóbtósággal 
szemben Tállal felelőséget  a a sark. 

P I A C I Á R A K 
S.-Szt- Brasó, 

1 aug 31. György 
sept. 3. 

Brasó, 
1 aug 31. 

frt. |kr. frt |kr. 
l legszebb . . V | fio 1 7 H0 Buza (tiszta) { közepes . , 7 20 II 7 50 
f  gyöngébb . . 7 1 7 

Buza (vegyes) fi Rozs } | e g 8 z e b b • • • • 5 5 __ 
V közepes . . . . 4 fiO 4 70 Árpa \ Jepwbb • • • • 1 f  közepes . . . . 4 50 4 

4 60 
Zab \ ]egB z e b b . . . . 2 60 2 40 

j közepes . . . . 2 30 Törökbuza . . . 4 50 4 40 
Kása 8 5 50 

fi fi Lencse . . 7 0 Fuszulyka fi 0 
Burgonya . . . 1 60 1 fin 
Marhahús . 35? 36 Disznóhús . . . . 44 48 
Juhhus 22 24 
Faggyú friss  . . . . . . | — 30 40 

24 

Bécsi tSzsde és pénzek szept. 3. 
5°/0 Metalliques . 64.40 
5°/„ nem. köles. . 66.90 
1860. államkölcs. 112.— 
Bankrészvények . 865.—-
Hitelrészvények . 196 90 
London 119.25 

M. földt.  kötv, . 75.50 
Tem. földt.  kötv. 7475 
Erd. földt.  kötv .73.40 
EzÜBt 104.25 
Cs. kir. arany . . 5.67 
Napoleond'or . . 9.55 

Felels szerkesztő: Vecsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Árlejtési hirdetmény 
Az élelmezési szükségletek biztosítása vé-

gett az 1877. év november l-t6'l az 18 78. ok-
tóber 31 ig terjedő időre folyó  évi szeptember 
ben kelt alhaszonbérlő feltételek  felett  kibocsá-
tott hirdetméDy alapján bizottmányi alkudozás 
fog  megtartatni, még pedig: 

Homród részére állandó kenyér, zab, széna, 
tűzifa,  alom- és ágyszalma és petróleum felett 
szeptember 21 -én délelőtt 10 órakor a kőhalmi 
város tanács irodájában. 

Sepsi-Sztgyörgy részére kenyér, zab, szé-
na, tűzifa,  alom- és ágyszalma és petróleum fe-
lett szeptember 19-én délelőtt 10 órakor a sepsi-
szentgyörgyi osztály irodájában. 

Deés részére járandó kenyér, zab, széna, 
tűzifa,  alom- és ágyszalma és petróleum felett 
szeptember 24-én délelőtt 10 órakor a deési 
osztály irodájában. 

S.-Szentgyörgy, szept. 1-én. 
M. kir. állami ménteled-

1—3 parancsnokság-

A zon t. szülök, kik gyermekeiket Brassó-
ban szándékoznak neveltetni értesíttet-
nek, hogy alólirtnál teljes ellátásásra 
jutányos árak mellett felvétetnek. 

Maudovszky Károly, 
fodrász. 

(Lakik Ó-Brassó t-ső házszám alatt.) 
2 — 

Egy brassói főgymnasiumi  tanárnál jövő 
tanévre elfogadtatnak  tanuló ifjak  tisz-
teséges uri ellátás és gondos felügyelet 
mellett. — Bővebb tudomást nyerhetni 

Brassóban, Alsó-Ujutca 424. sz. a. 2 — 

M M M JULBKBY 
ajánlja a nagyérdemű közönség pártfogásába  az Ö8ZÍ és téli idényre 

is jól berendezett 

férfi  készruha és kelme raktárát 
Valamint eddig, ugy ezután is a legjutányosabb és legjobb 

öltözetekkel szolgál a t. megrendelőknek, melyet számos b e l - és k ü l -
földi  összeköttetéseinél fogva  mások felett  előnyösen teljesíthet. 

JPjT" Lakása a piacon „Bazár" alatt. "Tp® 
3 - 6 


