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könyvnyomdája es könyv
kereskedése,
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmentesen intézendok.

Hirdetmények dija:

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
N y i l t t ó r s o r a 15 kr.

A „Háromszéke háziípar-egylet" és a „sepsí-szentgyörgyi önkéntes tüzoltö-egylct" hivatalos közlönye.
A királyi pár ezüstmenjegzője
Nagy nemzeti ünnepet ül most az öszszes birodalom : ö felségeik eziistrnenyegzöjét.
Az egész b rodalom óhajtása egy örömriadal, mely megrázza a földet s leihat az egekig
dicsőn uralkodó I. Ferenc József császár-király
és Erzsébet királyasszonyunk hosszas boldog
életéért
Ezen örcmriadal a legkisebb egyházban is
fohászként zendül meg, hogy legyen áldott a
felséges királyi pár elete a legkésőbb emberi
életkorig
A tavasz mosolygásával köszöntött be a
nemzethez ez az örömnap, a dallamos berkek
s a zsongó bokrok, a napfényes rétek és mezők újjászületésével jött meg hozzánk is a várva-várt nap, melyen eltelik a sziv örömmel,
megtelik a lélek a szeretet melegével s melyen
minden sziv azt dobogja, minden lélek azért
imádkozik, hogy a felséges királyi pár élete
legyen áldott.
Boldog nemzet, melynek ilyen koronái vannak ! A magyar nemzet mindig hü volt utolsó
lehelletéig uralkodójához, »vitain et sanguinem*,
vagyont és jólétet, mindent feláldozott királyáért, ha azzal hódolatának kifejezést adhatott.
De azon őszinte ragaszkodó szeretetben, melylyel ő felségeiknek népünk folyvást hódol, kevés uralkodó részesült.
Ennek a szeretetnek, a sziv teljességéből
jövó mai üdvözletünknek bizonyára vannak politikai okai is. Mikor 1. Ferenc József ő felsége a magyar nemzet alkotmányát 1867-ben
visszaállította s szent István koronáját fejére
tette, egy szivvel-lélekkel üdvözóke az egész
ország az alkotmányos fejedelmet. S a kit az
azelőtti években bölcsességéért megtanultak
tisztelni, azt e nagy történelmi tény oda fűzte
szorosan szivéhez s ettől a perctől fogva hódoló
tisztelettel és gyérmeki szerete tel hajol meg
a magyar nemzet a trón zsámolya előtt.
Hogy felséges királyunk a legalkotmányoeabb uralkodók közül való, azt már felesleges
is mondanunk. Hazánkban mindig voltak politikai pártok, de alig csalódunk, ha kimondjuk,
hogy oly élesen szembetett irányokat a képviselőház alig látott, mint a 67-iki kiegyezésen
innen És ezek a különböző pártok, ezek a különböző felfogások képviselői a tiszteletteljes
szeretetben mindig találkoztak a trón előtt. A
legélesebb kormányellenzék meghajolt I. Ferenc
József, magyar király alkotmányos érzülete
előtt.
De e fontos politikai okok mellett még sokkal közelebbi okai is vannak a magyar embernek, hojry koronás királya ezüstmenyegzőjen az öröm háladalát zengje. Tiszteli és szereti királyában a z o r s z á g a t y j á t
Súlyos
csapások, erős küzdelmek, nagy szenvedések
hozták össze az atyát gyermekeivel A kiráiy
ott volt mindenütt, a király ott van ma is a
vizzel borított magyar város roskatag uszó falai között könnyes szemmel, népe iránti forró
szeretetével a szerencsétlenség napjai között
Az ő buzdító szavára épül fel Szeged is romjaiból, az ő lélekemelő szava visszhangzik ma
Kárpátoktól Adriáig a könyörület és szeretet
adományaiban.
Ilyen koronája van Magyarországnak, s
ilyen atyja van a nemzetnek
Tartsa meg őt
az ég számos évekig nemzete boldogitására 1
Mit szóljunk a legelső magyar nőről, a bajor Erzsébet királyasszonyról, a szívben, lélekben m a g y a r királynéról ? Az ő neve sokkal
inkább be van vésve kegyeletünk érctáblájára
kitörölhetlen ragyogó betűkkel, minthogy elfe-

ledni tudnók őt soha. Az a hódoló, kegyeletteljes szeretet, mely nymbusként köriti homlokát e dicső királyasszonynak, nemcsak azt a
királynét illeti, a ki a 67-iki alkotmány helyre
állításának előkészítésében oly kiváló érdemeket
szerzett magának ; nemcsak azt a királynét illeti, a ki a Habsburgok és hazánk nagy szerencséjére a magyar nemzet és királya közt az
engesztelő, kibékitő szerepét vitte : ez a hódoló
kegyeletteljes szerelet a n ő t is illeti, a ki
példányképe gyanánt tündöklik elől s nemének
utánozhatlan fenségével, leírhatatlan bájával ugy
te'jesiű királynői kötelességét, hogy minden
magyar nő büszkén muta'hat e bámulatos j e lenségre.

fogadtatnak, minthogy belépti dij nem fizettetik és
a tervezett tűzijáték és világítás elmarad.
7) Ezen napon a szokásos költözködés eltiltatik.
Kiadatik ahoz alkalmazkodásul
Sepsi-Szentgyörgyön, 1879. ápril 22 én.

* A magyar aranyjáradék oly kelendőségnek
örvend, s a legutóbbi hetekben oly nagy mennyiségű kötvények adattak el belőle, hogy a január
hóban tervezett s az államjavakra felveendő domnnialis kölcsön teljesen fölöslegessé vált. E t -rv
a „Hon" szerint már a hónap kezdetén hivatalosan elejtetett. Ugyan e lap szerint az idén lejárandó kincstári utalványok nagyobb fele része már
be van váltva.
Hol van oly szerencsétlenség, — országos
Az országgyűlés legközelebb megnyitandó
csapás vagy nyomor, hol e tünde alak, mint ülésszaka a kormánykörök mai intenciói szerint,
egy jótékony nemtő, meg ne jelent volna le- mint értesülünk, még pünkösd előtt, mely az idén
törölni a könyeket, megvigasztalni a bánatot ? jun 1 ére esik, be fog fejeztetni. Az ülésszak munkaprogramjáról olvassuk a „Hon"-ban :
Hazánk e védangyala őrt áll, mintha geniusunk
Az országgyűlés legközelebbi teendője az ervolna, még nyelvünk, nemzeti szokásaink felett dötörvényjavaslat letárgyalása, a boszniai adminiszis. Nemcsak maga beszéli zengzetes nyelvünket, trációra vonatkozó törvényjavaslat, Spizza bekede gyermekeit is magyar nevelésben részesiti. belezésének törvénybe igtatása, a beszállásolási törCsak pár éve még annak, hogy védangyalun- vényjavaslat lesz Ha idő lesz, a kassa oderbergi
vasútra vonatkozó előterjesztés is napirendre kerül
kat a .haza bölcse« ravatalánál zokogni láttuk máskülönben őszre marad, a bizottsági tárgyaláson
s azóta Erzsébet királyné mythikus alakká vált még keresztül nem ment közmunkatörvénynyel
a nemzet szivében. Áldja meg őt a gondvise- együtt. Természetes, hogy a Tiszaszabályozásra és
Szegedre vonatkozó előterjesztések is előkerülnek.
lés hosszú élettel !
A katonai uralom Oroszországban ki van hirEs a királyi pár ezüstmenyegzőjét az ordetve, a cári ukáz, melyet minapi tudósításaink
szágos csapás után nem akarja oly pompával jeleztek, már megjelent és teljes mértékben igamegtartatni, mint népe szerette volna, hanem zolja a róla előre szállongott hireket. A minisztéurolsd ktírcsc is az volt e tárgyban, hogy an- riumból kilépnek mindazon tagok, a kik nem kanak költségeit fordítsák a szegediek javára. A tonák, s természetesen tábornokok Altat fog-nak
pótoltatni, mert nem csak a közigazgatás, hanem
nemzet megérté fejedelme kívánságát.
az oktatásügy és igazságszolgáltatás is katonák
Most, mikor milliók ajkáról üdvkivánság kezébe megy át. A külföldön tartozkodó összes
rebben el, ő felségeik ezüstmenyegzöjük alkal- szabadságolt katonatisztek hazahivattak, s a cár
által hirdetett rendkívüli intézkedés nem egyéb,
mával, imádkozzunk mi is:
Tartsa és áldja meg az ég 1. Ferenc Józsefmint ostromállapot az egész óriási birodalomban.
cár, mint Berlinből távirják, a merénylet
magyar királyt s Erzsébet királyné ö felségét, fel-Sándor
után kijelenté környezetének, hogy „minden jól
séges Családjával együtt az évek hosszú során, azmegy néhány hét múlva teljes békességben leőket szerető magyar nemzet boldogitására
szünk,"de ha ezzel azt a reményét fejezte ki, hogy
a titkos forradalmi mozgalom el lesz fojtva, aligha
H.
nem csalakozik; mert épen a cár elleni merénylet óta még sűrűbben érkeznek a halálos Ítéletek
Sepel-Szentgyürgy város programmja az a birodalom legfőbb méltóságaihoz, s habár a cári
ukáz a katonai kormányzókat meghatalmazza, hogy
ozüst menyegző napjára.
egyátalában mindent tehessenek, a mit jónak látVárosunk lehető ünnepélyességgel fogja nak, nagyon kétes, váljon a drákói rendszabályok
megülni ő felségeik ezüstlakodalmát E célból a nihilista összeesküvésnek eddig oly bámulatosan
az alábbi - a város elöljárósága által kiadott megőrzött titkát fel fogják-e deríteni. Ujabb táviratok megerősítik, hogy az orosz kormány Európaprogramm szerint minden testület részt vesz az szerte el akarná terjeszteni reakciónárius intézkeÜnnepélyen, isteni tiszteletek tartatnak mindt-n déseit, s Németországot már felszólította, járuljon
hitfelekezet templomában, melyek közül az első hozzá az összeesküvők ellen életbeléptetendő nema rom kath istenitisztelet lesz, hol Zajzon Far- zetközi rendszabályokhoz. A berlini kabinet efélétől nem is idegenkedik, s Bismarck hg. hir szerint
kas ur vezetése alatt egy énekkar fog működni egy állandó nemzetközi felügyelő bizottság szervea nagy misében. A ref. templomban alkalmunk zését javasolja; e tervek azonban hajótörést szenlesz Révay L . ur ismert hatásos szonoklatát meg- vednek Anglia ellenállásán, mert az angol terühallgatni. Nem tudjuk, este lesz e kivilágítás, letre menekült nihilisták kiszolgáltatása iránt Anhanem ha az elmarad, a közönség bizonyára át glia tagadó választadott. Az ő hozzájárulása nélkül
pedig az ily nemzetközi reakciónak vajmi kevés
adja legalább a világítás költségeit a szegediek sikere lenne, mert a menekülők bizonynyal nem a
javára este rendezendő sétahangversenyen.
német szocialistatörvény uralma alatt fognak o'talA programm, melyet a városi elöljáróság mat keresni.
kiadott, igy hangzik :
A kalet ruméliai kérdésről kevés ujabb hir
ó felségök ezüstlakodalmának megünneplése érkezik; egyelőre, ugy látszik, a porta által tett
folyó áprilhó 24-én, azaz csütörtökön a következő javaslatok alapján kisérik meg a megoldást. Egy
rendben fog megtartatni:
filippopoliszi tudósítás szerint a török főkormányzó
1) Reggeli 5 órakor huszonegy taracklövés és és a hatalomban vele osztozó nemzetközi bizottság
körzene.
jogosítva lesznek szükség esetén törö'c katonasá2) Reggeli fél 9 órakor fél 10 óráig isteni- got hivni segítségül, de európai tisztek parancstisztelet a római kath. templomban.
noksága alatt. E hir még nagyon rászorul a meg3) 10 órától 11 óráig isteni tisztelet az ev. ref. erősítésre, kivált a más oldalról érkező azon tudótemplomban; ugyanakkor a görög nemegyesült sításokkal szemben, melyek szerint az oroszok a
templomban is.
kelet-ruméliai miliciát mozgósítják a oly módon he4) A testük tek lobogóikkal reggeli 8 órakor lyezik el, hogy a netalán benyomulni akaró török
gyülekeznek a városház előtt és a templomokba csapatokat vi.sszaverhessék. Ilyeo örökség hátravonulnak ünnepélyes menettel.
hagyásával az oroszok, mint a „Times"-nak távir5) Délutáni 5 órakor utcai zene a városház ják, már május i-én megkezdik a haza vonulást, kijelentvén, hog-y nem vállalnak felelősséget az elelőtt.
6) Délutáni 6 órakor sétahangverseny tánccal vonulásuk után következendő eseményekért ? !
a városház dísztermében, mely alkalommal a szegedi árvi. károsultak javára könyöradományok el

A király-ünnep előkészületeiEgy negyedszázada annak, hogy a legalkotmányosabb uralkodó egy angyalszivü, hozzá legméltóbb párral egybekelt.
Akkor az egybekelésnek örvendettünk, most
annak, hogy egybekelésük boldog kimenetelű volt
s hogy e boldogságban nemzetüket is részesítették
ott és akkor mindig, a hol tehették
Aprilishó 22-én 25 éve annak, hogy Erzsébet
bajor hercegnő, az osztrák császár menyasszonya,
Nussdorfba érkezett. Másnap délután fél ötkor indult el bevonulási útjára a Terezianumtól a Wiedenen át az újonnan épült kőhidon keresztül, melyet azóta Erzsébet hídjának neveznek. 24-én volt
egybekelése az augusztinusok templomában. — E
nagy jelentőségű tényeket a bécsi községtanács a
következő ünnepélyességekkel örökítette meg:
April 25-én nagyszerű kivilágítás volt, ápril
29-én nagy népünnep a praterben és 30 án nagy
táncestély a redout és a téli lovarda termeiben. —
ó felsége a császár e hódolatot azzal viszonozta,
hogy a saját nevében 200000, a császárné nevében
pedig 50,000 forintot ajándékozott Bécs város szegényeinek,
E hét az az óta lefolyt időszak örömünnepe,
huszonötéves örömünnepe annak, hogy a császár
és a császárné, a király és királyné azóta mindig
boldog családi életet élnek és boldogságuk közepette sohasem feledkeztek meg népeikről, — hiveikről.
Bécs városa most is kitesz magáért, most is
nagyszerű ünnepélyeket rendez. — Az ünnepi tér,
mely ez alkalommal a szó szoros értelmében impozáns képet nyújt, következőleg van felosztva: A
tulajdonképi „ünnepi térnek" nevezett hely az lesz,
hol a királyi sátor felállíttatik ; — ettől jóbbra és
balra üveggel elzárt zárt pavillon állíttatik fel,
végül, az egész Ringstrassen és Jágerzeilen nagyszerű emelvényeket állítottak fel, melyek több m.
ezer munkást foglalkoztattak.

Orosz és romn lapokból
A „G o 1 o s z" t bécsi levelezője arról értesiti,
hogy Ausztria-Magyarország Romániát Oroszország
ellen bujtogatta, remélve, hogy az „északi medve"
utóvégre türelmét vesztvén, — „hatalmas talpával
-Szétzúzza az ellene ugató kis ebet ' Andrássy gróf
ezt már oly elkerülhetlennek tartotta, hogy ő már
a préda elosztására is gondolt, Moldáviát Orószországnak kényszerből, magának pedig az Erdélyországgal határos Oláhországot szánván, s igy tehát
a gróf a magyarok minden megerőltetése nélkül,
csupán diplomáciai müvelettel ezeknek örök uralmát Erdélyország felett a hol a románok elégületlenséee mutatkozik,

Uizrtuaitoul I g y e k e z e t t .

Levele-

ző ez úttal a diplomácia ellen kel ki — mondván,
hogy ha a természet a mérges déli kígyókat oly
képességgel ruházná fel, hogy mérgöket bárminő
távolságra löveljék, ez által kisebb károkat, szenvedéseket okozna az emberiségnek azoknál, melyeket neki a diplomácia civilizált barbarságával s
emberséges szivtelenségével okoz. Állítása szerint
a falánk diplomácia nem önmaga veti magát a kiszemelt prédára, hanem ezt mások által ejteti el s
a bevégzett tény után valamely szépen indokolt
követeléssel — állama érdekeinek megóvása vagy
törvényes kárpótlás ürügye alatt áll elő. Említést
tesz továbbá a bécsi orosz katonai ügynök Feldmann ezredes által az osztrák magyar hadsereg
minőségéről kormányához intézett jelentésről állítja,
hogy ezen jelentés tartalmát Moltke táborkari irodája a bécsi katonai közigazgatással közölte, s e
körülményből azt következteti, hogy Ausztria-Magyarországot is titokban bujtogatják.
A „S t.-P e t e r b u r g s k i j a V j e d o m o s t i "
Budapestről egy rövid közleményt hoz, melyben
tudósítják, hogy a szerbek a szegedi menekülteket
mindenütt szláv vendégszeretettel fogadják, annak
dacára, hogy a magyarok a volt vojvodinai városok részére, mikor ezeket az 1848. évi események
következtében hasonló sors érte, egy fillért sem
adományoztak Tudósitó megütközik azon, hogy a
magyarok a szegedi katasztrófánál leginkább azt
sajnálják, hogy egy tisztán magyar város, a magyarság bölcsője pusztult el s ennek oly jelentősé
get tulajdonit, hogy a magyaiok ha a szerencsétlenség '.más városban — vegyes lakosságú vagy
szláv városban — történt volna, ezt sajnálatra alig
találták volna érdemesnek. „Igaz, úgymond, hogy
Magyarországon csak két ily tiszta város volt: az
elpusztult Szeged és a még most virágzó Debrecen. Budapest ily hirrel nem dicsekedhetik, mert
lakosságának 90°},, e vagy németül, vagy szláv
nyelven beszél." Különben megjegyzésre méltónak
találja, hogy Szeged városának első alapját szerb
gyarmatosok vetették meg.
A bukuresti „P r e s s a" 71-ik számában következő közlemény jelent meg:
Egy kiérdemelt köszönet. Weiss János könyvnyomdász ur, ki annyi buzgalmat fejtett ki kegyes
adományok gyűjtésében a szegedi árvízkárosultak
felsegélésére, s ki eddig 10.000 frankot gyűjtött s
küldött rendeltetési helyére, következő köszőnőiratot vett Tisza úrtól, Magyarország miniszterelnökétől :
„Budapest, 1879. március 18-án. — Sz. 13669.
Tisztelt uram ! Van szerencsém értesíteni, hogy az
uraságod által a szegedi árvízkárosultak számára

iokozatosan gyűjtött összeg 6000 frank aranyban
és egy 5 forintos szelvény ide megérkezett s itt a
hivatalos lapban kimutattatott.
Felhasználom egyszersmind az alkalmat kifejezni legmélyebb köszönetemet azon emberbaráti
buzgalomért, mit uraságod a távolban szerencsétlen
honfitársaink érdekében annyi hazafisággal s ilyen
meglepő eredménynyel kifejtett.
Egyúttal kérem, sziveskedjék e köszönetet a
román sajtó utján tudomására juttatni mindazoknak,
a kik nagylelkű adományaik által ezen eredmény
létrehozására közreműködtek.
Tisza.

lfj. Ábrányi Kórnél űrről.

megbukott és a hivatalból is kiesett, hogy mint
festette le ugyanazon Ábrányi Kornél ur Tisza
Kálmánt a róla irt könyvben, azt olvastuk.
Ezek után megfogja bocsátani ábrányi Kornél ur ha nyíltan kimondom, hogy az általa könyvében lefestett „Tisza Kálmánra" nem ismerek —
nem ismerhetek gr. Andrássy Gyulára sem, hanem
igen is reá, „Ábrányi Kornél" úrra ismerek és reá
fog ismerni mindenki.
Hogy ha már a társadalmi életben a magán
boszu, a „Gescháft" kérdéseiben az emberek talán
bizonyos elnézéssel viseltetnek a nagyobb perczent iránt — de azt tartom azután, hogy egy pillanatig sem szabad elnézéssel lennünk akkor, midőn komolyan számbavehető hazai lapok ily irá
nyu s ily kezektől jött jellemrajzoknak még jelentőséget is tulajdonítanak és a valódi magyar politikusok rovására külföldi lapokból kritikai idézeteket hoznak.
Szívesen üdvözöl hived
Kilnle József
orsz. képviselő.

A »Hon« egyik közelebbi számában Künle
József orsz. képviselő ur igen élénk világításban mutatja fel az egyesült ellenzék egyik korifeusát : ifj Ábrányi Kornél urat Minthogy a
közlemény bennünket is érdekel s mivel különösen rámutat az ellenzék uralkodó politikájának alapjára, közöljük azt a következőkben:
Sepsi-Szentgyörgy, ápril 13.
A „Székely közművelődési egylet" M Kedves barátom l
romszékmegyei választmanya lb79.
A „Pesti Napló" idei 88. számában a „Különápril 23-án tartott ülese
félék" közt értesül az olvasó közönség, hogy Ábrányi könyve Andrássyról" legközelebb német nyelA székely közm. egylet háromszékmegyei váven is megjelent és mikép nyilatkozik arról a „Köln lasztmánya fontos tárgyakban ülésezett ma. HorZeitung,"
váth László vál. elnök ur a budapesti központi váA „Pesti Napló" szerint a „Köln. Z". többek lasztmány leiratát olvasta fel, melyet a mennyiben
közt azt mondja . . . Ha tudjuk, hogy mily mé- annak érdekessége kihat a megyék összes közönlyen és szenvedélyesen képes a magyar gyűlölni, ségére, a kővetkezőkben szószerint közlünk :
főleg politikai ellenét, kit a magyar nemzet nagy
Már a mult 1878. évben Maros-Vásárhelyen
politikai reményei megsemisitőjének tekint, és ha tartott közgyűlés elhatározta elvileg, hogy Budaezen nagy gyűlölet szempontjából, mely Andrássy pesten egy székely ipari, házi ipari és müipari kiés annak „csatlósa" Tisza Kálmán ellen a magyar állítás rendeztessék abból a célból, hogy a székely
politikusokban él és a könyv szerzőjét is eltölti, ügyességnek arra érdemes készítményei itt a fővátekintjük azon képet, melyet szerző Andrássyról ban is megismertessenek s esetleg egyik másik
fest, elmondhatjuk, hogy Andrássy már életében cikknek piac nyittassék.
talált egy szellemdus, jól értesült és élesen figyelő
E kiállitás rendezése azonban a mult évről
életirót, ki természetesen legkevésbé sem törekszik
elmaradt különösen azért, mert kellő előkészület
arra, kogy az eredetinek hízelegjen . .
Hogy Ábrányi Kornél urat, midőn „András- nélkül a közp. választmány a sikert kockáztatni
syról „s azt megelőzőleg „Tisza Kálmánról" köny- nem akarta. E tárgyban később bővebb értekezvet irt — nagy gyűlölet töltötte el, nem akarom letek tartatván, a közp. választmány a következőkkétségbe vonni, de határozottan téved a „Köln. ben állapodott meg :
1) kimondotta, hogy a tervezett kiállítást ez
Z." abban, hogy az „Andrássy Gyula és Tisza Kálmán" politikai elleneit Ábrányi Kornél úrral egy év őszén megtartani óhajtja.
sorba állítja és valamely magyar politikusról mint
2) helyiségül fog szolgálni az orsz. képzőműolyanról feltételezi, hogy arra, a mire Ábrányi vészetek palotájának (Budapest sugárut) müipari
Kornél ur szemben a két államférfiuval válalkozott osztályában egy megfelelő terem, melyet a müi— képes lenne. A magyar politikusok érdekében pari muzeum őre, Pulszky Károly ur szives volt a
véltem felszólalni akkor, ha sikerül kimutatni azt, kiállitás s z á m i r a biztosítani, az ehez szükséges
hogy a két könyvet nem politikai okok sugalmaz- szekrényeket is részben ingyen engedvén át.
ták, hanem hogy azok a „magán buszunak", a
3) A kiállitás tárgyai lesznek:
„Gescháft" utáni vágynak köszönik létöket.
a) a székely ipari és házi ipari kiválóbb cikEzt a megkülönböztetést, tekintettel a ren- kek (szövetek, szalma,- sás- és vesszökészitmények
delkezésemen álló adatokra, teljes joggal tehe- faragványok metszvények, házi szükségletre kétem.
szített jellemző tárgyak, különbözö vidékek viseAz 1875 ik évi országgyűlési követválasztási letei, csiszolt márvány s finomabb agyag-, üvegmozgalmak alkalmával meglátogatott engemet — készitmények stb.) de mind csak olyan tárgyak,
mint a szabadelvű párt akkori egyik végrehajtó melyek a székely népre jellemzők s a melyek nabiztosát — itten Sepsi Szentgyörgyön, miniszteri gyobb piacra vihetők. Továbbá b) régibb időkből
hivatalnok Ábrányi Kornél ur a czélból, hogy egyes székely családok s az egykázak birtokában
mert az ilyefalvi választókerületben „szabadelvü- fennmaradt müipari becsesebb tárgyak (poharak,
párti programmal" képviselőnek fellépni szándéko- billikomok, tányérok, fegyverek, egyéb házi készit
zott — kijelölésének közre működjem.
mények, hímzések, asztali- s öltözékdarabok stb.)
Azt állította Ábrányi ur, hogy képviselővé Megjegyeztetik, hogy az utóbbi tárgyak a müipari
leendő megválasztását, maga a belügyér, Tisza történeti érték mellett a kiállitás díszesebbé s vonKálmán óhajtja és óhajtja miniszter Péchy Tamás, zóbbá tételére is fognak szolgálni.
ki nékem névjegyét is küldötte.
Kizáratnak a tervezett kiállításról a közönAz Ábrányi körnél ur által — azon nyilvání- séges ipari cikkek és nyers termények, melyeknek
tás mellett, hogy mert ez nagyon delicat s bizalmi a jelzett helyiségben nem adatik hely.
kérdés — visszakért és vett névjegy hátán, mint
4) A kiállitás biztos sikere tekintetéből szükemlékezem, irva volt: „Abninyi Kornél ur ké- ségesnek tartja a közp. választmány, hogy a tavarését figyelmedbe ajánlom. „Kn1' ki semmi rosszat szon, vagy a nyár elején egy ahoz értő s az ügy
nem gyanítottam első pillanatban, a kért közremű- iránt buzgósággal viseltető szakember ajánló leködést megígértem és azután, hogy levelét vettem velekkel s uti költséggel innen ellátva, előlegesen
még örvendettem is, hogy a szabadelvü-párt ilyen utazza be a székely megyéket, s a hatóságokkal
tántorithatlan hívét támogathatom I
székely egyleti vidéki választmányokkal s az ügy
A történtek után, azt hiszem, nem követek el iránt különösen érdeklődő egyéniségekkel mindeindriscretiöt, ha pártunk volt, vagy legalább ma- nütt értekezzék arról, hogy hol, miféle cikkek lengát annak valott — tagjának hozzám, mint végre- lének kiállithatók ? Azokat azután vizsgálja meg
hajtóbiztoshoz intézett leveléből a következőket személyesen, jelölje ki a kiállításra érdemeseket s
intézem:
adjon azokra nézve utasítást.
„ . . . Tisza Kálmán belügyminiszterrel több
5) Ezek megtörténte után a kijelölt tárgyak
hivatalos ügyben volt érintkezésem s csak most
ismerem igazán. Most mondhatom el, hogy Széch- az idei közgyűlés megtartása idején augusztus véhenyi és Kosuth óta olyan államférfia ésolyan „fér- gével vagy szeptember elején, minden megye közfiú" (mint a romai mondaná), nem született hazánk- pontján összegyüjtendők lesznek, vagyis minden
ban. Szívvel lélekkel övé vagyok. Láttom a kü- megyében egy k ssebb részletes Kiállitás rendezlönbséget közte s minden eddigi kormányférfi közt. tetnék.
Most már ámbitiómnak legszebb vágya, hogy egy
Ezen megyei kiállításokat a közgyűlés alkalprogrammbeszédben a székelyek előtt lefessem mával 2—3 szakember megszemlélné a fiivárosi
őt ugy, amint én ismerem !
székely — kiállításra érdemeseket végkép kijeMost már értem,hogy bátyám mért oly szik- lölné, — s ha a közgyűlésről kiküldött bizottság
la kemény hive neki, miért ragaszkodik hozzá oly ezen körszemle alkalmával meggyőződött arról,
hogy a megyénként kijelölt tárgyak együttvéve a
lényes következetséggel.„
A választást megelőzőleg megtudtam, hogy fővárosi székely kiállításra elegendők lesznek : inÁbrányi Kornél ur Péchy miniszter névjegyével tézkedni fog a továbbiakról.
A tervezett kiállításra nézve a fentebb jelzett
visszaélt, hogy az hivatalban maradását is lehetetlenné tette — én megszűntem őtet támogatni, — pontok állapíttattak meg, oly megjegyzéssel azonban, hogy ezen általános tervvázlatnak egyelőre
fellépett ngyan, de megbukott.
Azt megelőzőleg hogy mint szabadelvű párti csak azon része viendő keresztül mulhatlanul. hogy
képviselőjelölt megbukott, hogy mint akarta lefes- egy megbízandó szakember előlegesen utazza be
teni Tisza Kálmánt Ábrányi Kornél ur a székelyek a székely földet a fennebbi 4. pont szerint s utaelőtt — levelében ő maga mondja és azután, hogy zásának eredményéről tegyen biztosan tájékoztató

részletes jelentést a központi választmányhoz, hogy
ahoz képest a további lépéseket a központi választmányhoz megtehesse.
Midőn a fennebbieket szerencsénk van tekts.
főjegyző urnák tudomására juttatni, egyszersmind
tisztelettel felkérjük a tkts. főjegyző urat, mint a
haromszékmegyei vidéki választmány elnökét, méltóztassék a vezetése alatti székely egyleti vidéki
választmány közreműködésével ugy intézkedni,
hogy a tervbe vett szekely kiállítás, mely a székelységre s egyesületünk életében egy nagy jelentőségű momentumot fog jelezni, minél szebb sikerrel jöhessen létre, nevezetesen méltóztassék első
sorban a székely föld előges beutazására kiküldött
szakbiztosunkat T. Binder Lajos gépészmérnököt
s a sepsi-sztgyörgyi fonó-, szövő intézet igazgatóját, ezen kőrútjában gyámolítani és gyámolittatni,
becses tanácsával őt, a hol kell, útba igazítani,
Egyszersmind azt is tudatni kívánjuk, hogy a
vezetése alatt álló vidéki választmánynak a kiállítás kivitelére szükség esetében bizonyos összeget a közp. választmány kész rendelkezésére bocsátani.
A székelység érdekében e nagy jelentőséggel biró tervezetet isrhételten ajánlva becses figyelmébe, vagyunk hazafias tisztelettel a tekintetes főjegyző urnák
A székely mivelődési és közgazdasági egyesület közp. választmányának Budapesten március
28-án 1879. tartott üléséből
alázatos szolgái
llajos Jáno",
Buzogány Áron,
elnök.
titkár.
A választmány e leiratot örömmel fogadta,
mely által a székely házi ipar terjesztése és fejlő
dése nagyban előlesz mozdítva. Érre nézve Binder
Lajos urat ellátatja megyénként ajánló levelekkel
gondoskodik időnként szünidő kieszközléséről,
ajánlja a választmány, hogy a kijelölt tárgyakról
minden székhelyen legalább két hónappal egy fiók-kiállítás rendeztessék. Gondoskodni fog a választmány, hogy Binder ur közvetlenül is megszemlél
hesse az ipari — foglalkozást s őt egy „székelyipar" cimü munka megírására felkéri s költségek
fedezésére a székely egylet központi választmányát
felhívja. A kiállítás idejére nézve pedig megjegyzé
a választmány, hogy a tervezett központi kiállítás
ez évben az idő rövidsége miatt nem tartható meg
s az csakis a jövö évben létesülhet. Egyszersmind
a megyénez kérést intéz a választmány, hogy e
nagy fontosságú ügyet töle kitelhető segélyben részesítse.
A budapesti Tarcali Endrének központi választmány által leküldött levele, melyben Udvarhely Marosmegye részére a lentermelést ajánlja,
tárgyalás alá vétetett. E célból felhivatott Tarcali
ur egy, a lentermelést népszerű nyelven tárgyazó
s egész székely földre készítendő munka megírására, melyet a választm. megvitatás után a közp.
választmánynak kinyomatásra ajánlani fog.
A gyűlés fél 1 órakor ért véget.

Jagócsy Póterffy Jözseí értesítése
a házi iparról.
(Folytatás )

Az egyesület ugy alakult, hogy Pozsony,
Trencsény, Nyitra és Bars megyék összes községei
tagok lettek,, Zólyom Árva, Liptó és Turócz megyékből pedig magányosok és néhány község lépett be egyesületbe. (Ha az utóbbi négy megyében
a társadalmi élet nem volna teljesen és tökéletesen — s pedig főleg vál-sztási mozgalmakés nemzetiségi animositás által tönkre téve, az egyetület
ma két oly erőt tudna kifejteni s bizonyára minden megyében volna már nyoma föllépésünknek.)
Pozsonyt tüztük székhelyül ; ezt azért, mert
előttem egy oly alkotás megteremtésének szüksége
lebegett, melyet épen e határszéli nagy városban
tartottam szükségesnek és kivihetőnek. — Ez volt
egy női ipartanitónő képezde.
Alább kimutatom, menyiben volt helyes előrelátásom.
Az egyesület 1874. december 12-én alakult.
Tehát akkor, midőn a 'társadalom a cholera-jár
vány és a legnagyobb, még ma sem gyógyított
pénz és közgazdászati válság által mélyen volt
sújtva.
Első alkotásai ez egyesületnek a zay ugróczi
mümetszészeti, második a somorjai kosárfonó, harmadik a pozsonyi nőipar tanműhely voltak.
Az elsőbe ugy mint a másodikba 12 és 14 utcai gyerekeket a harmadikba Trencsén, Nyitra,
Bars és Árva megyékből a legalantabb középosztály legszegényebb leánygyermekeit, szám szerint
18-at vettünk fel.
E három alkotás eredménye gyanánt legyen
elég röviden annyit felemlíteni, hogy ;
a zay ugroczi müfaragások a világtárlaton
a legnagyobb elismerésben részesültek : a tanműhelyből eddig három kész tanitó került ki, s növendékei akár minemű mümetszésre vállalkoznak ;
hogy
a kosárfonó tanműhely készitményei különösen az üvegbe fonások Párizsban feltűnést okoztak
s kosarai Morvába és Sziléziába vitetnek ki; hogy
a Pozsonyi nőipar tanműhely ipartanitónő
képezdévé lett, állami jelleget nyert, ez országnak
mult évben 17, ez idén 23 képesitelt ipartanitónőt

adott s ma az i n t é z e t n e k h a t v a n bentlakó növendéke van 29 törvényhatóság területéről,
s hogy ez intézet ugy belszervezetében mint nevelési rendszerében a magyarosztrák, sőt a német
birodalomban is páratlanul áll, — hogy végre
a pozsonyi ipartanitónő képezde a mult évben már hét nőipar tanműhelyt nyitott mint saját
fiókjait, mig egyet Beregmegyének, egyet az államnak rendezett be s látott el tanítónőkkel.
Az egyesület híven programjához, nem mulasztotta el kitűnő növendékeket segélyézni. Igy
a zay-ugróczi tanműhelyben ez idöszerint is őt növendék élvezi az egyesület ösztöndiját, mf egyenként és évenként a ruházatot ide nem számítva
144 forint.
Továbbá kiképeztetett egy fiatal embert Stutgartban a harmónium és harmonika, ugy a zon
gora épités czéljából, kit, miután tökéletesen mesterré avattatott fel, Beszterczebányán helyezett el
a czélból, hogy első készítményeit a legközelebbi
országos kiállításban fölmutathassa.
Hogy ezen egyesület mindezt rövid négy év
alatt megtehesse, köszönni lehet Zimmermann János szász kir. kereskedelmi tanácsos hazánkfiának
ki eddig harminczkét ezer márka adománnyal támogatta az egyesület czéljait. De köszönni lehet
a kitűnő vezetésnek, mely Rakovszky István cs.
kir. kamarés elnöklete alatti választmány által kezeltetik s Pozsony, Trencsény, Nyitra és Bars megyék által kitűnően pártoltatik.
A második lépés volt a házi ipart terjesztő
felvidéki egyesület alakítása a kassai iparkamara
területén Szepes, Gömör, Zemplén, Borsod és Abauj
megyék hozájárulásaival. (Sáros megyét' nem lehetett bevonni, mert
s ezt kíméletből a különben jeles és jó hazafiak iránt elhalgatom.
Ezen egyesület alkotásai;
a rimaszombati és
homónnai müfaragó műhelyek,
a sátor-alja újhelyi kosárfonó műhely,
a robsinai márvány és kigyókő esztergályozó
műhely,
a kassai kötszövészeti tanműhely.
Ez utóbbi megérdemli, hogy néhány szót mond
ják róla.
A kötszövészeti (Wirkerei) ipar egyike azon
nevezetes házi iparoknak, mely nélkül semmiféle
ilynemű gyár fenn nem állhat, nem versenyezhet.
Ezen iparnak temelvényeiért hazánkból évenkint a legcsekélyebb számításban három millió forint megy leginkább Csehországba.
Ezen ipar mint házi ipar aránylag hihetetlen
csekély tőkével honosítható m9g itt nálunk, hol a
szövés és fonás a néppel született hajlam.
Es mert ennek igazságát Trefort minister ö
nmga átlátta, egy müveit technikus küldött külföldre, ki ott ez ipart gyakorlatilag két éven át
tanulta. Visszatérvén, ismét Zimmermann János hazánkfiának, a kjrályi kormánynak, a kassai derék
iparkamarának s a felvidéki egyesületnek adómányaiból felállította a tanműhelyt, melynek ez idő
szerint királyi felügyelője.
Hosszú volna leirni e tanműhely szervezetét és
eddig feltüntetett eredményeit és megvagyok győződve, hogy ecsetelésem hihetetlen volna : röviden
utalhatok a legközelebbi fehérvári országos kiállításra és az ügy érdekében minden müveit ember
felkérhetek, hogyha utja Kassán viszi keresztül,
tekintse meg e fiatal intézményt, melyet ő Felsége
koronás királyunk látogatására érdemesített s legmagasabb megelégedésére méltatott.
Ezen egyesület a leghatósb párfogói gyanánt
eddig a kassai ipar kamarát, Zimmermann János,
ujabb időben Szepesmegye érd :|Jfőispánját, Zemplénmegye főjegyzőjét, és az egylet választmányának tagjait nevezheti.
Harmadik egyesület a háromszéki vagyis a
házi ipart terjesztő iszékely egyesület, székhelye
Sepsi-Szentgyörgy.
Ennek két tanműhelye van, egyik a kézdivásárhelyi müfaragó -tanműhely, mely az ottani f.
népiskola kiegészítő része ; — másik a sepsi-szent
györgyi szövészeti tanmühyly.
Ez utóbbi ugy mint a kassai kötszövészeti
tanműhely egy gépész mérnök által vezettetik, kit
szintén Trefort miniszter ur ö nmga képeztetett ki
e czélra, s rendelt oda mint kir. felügyelőt.
Ezen tanműhely létesítéséhez szintén Zimmerman János adott tízezer négyszáz márkát.
Ezen tanműhelybe főleg szőnyeg ágy és asztal teritök szövése taníttatik.

NYILATKOZAT.
Tekintetes szerkesztő ur I
A „helyraigazitás helyreigazítása" cim alatt
becses lapjában megjelent cikkre vonatkozólag
van szerencsém a következőket válaszolni.
Legyen szives kéziratomat elolvasni s meggyőződik a t. ur, hogy én nem müfaragási, de
m ü f a r a g á s z a t i s nem technikai, hanem m e
c h a n i k a i munkát irtam s értetlen, s általában
csodálkoznom kell azon roszakarat vagy'tudatlanság felett mely a kéziratokat igy elferdíti, azt kell
hinnem, hogy maga a cikkíró ur volt helyreigazításomnak correctora.
A mi a festődére tett megjegyzését illeti, arra
csak az a megjegyzésem, hogy én azt nem irtam,
a festőde a külföldivel már versenyképes ezt ugy

látszik a t. ur gondolta ki, épen ugy, mint azt,
hogy azon nyomott szövet nem elég tartós szinü.
Midőn a jelen közleményem felvételéért szives köszönetet mondok a t. szerkesztőségnek, egyúttal kijelentem, hogy a cikkíró ur jelen soraimat
mint utolsó választ tekintse.
A t. szerkesztő urnák kész szolgája
Binder Lajos,
gépész mérnök.
(Mikor t. Binder urnák fenntebbi válaszát közreadjuk, magunk is elismerjük, hogy a kérdéses
kifejezések tévesen csúsztak be az eredetiek helyett. Ez azonban a dolog lényegén nem változtat
semmit, egyszersmind kijelentjük, hogy a cikk irója
a correcturát illetőleg semmi viszonyban nem áll
lapunkhoz.
S z e r k)

Szeged.
O'ége )

1458 ban Mátyás király egy l'evele megtiltja
a pétervári apatnak a szegedi polgárok borszállitmányának akadályt gördíteni eléje s figyelmezteti,
miszerint a IV. Béla, Endre, Károly Lajos és Zsigmond királyok által a szegedieknek kiadott oklevelek épségben fentartatnak s azokat tiszteleti en
tartsa. Tehát már IV. Béla alatt bortermelők voltak s haladtak e téren, mert jelenben 11,426 h dd
sző lő birtoka van a városnak. Egyéb ipart illetőleg tudjuk, hogy a magyar ember kivált kezdetben
semmitől sem irtózott inkább, mint a mesterségtől
s többre becsülte fegyverét, mint bármely kézműipart. Tudjuk, hogy őseinknek voltak ugyan mesterségeik, melyektől az eredetiséget el nem vitathatjuk, azonban az első szent királyok idejében kiválólag külföldről beédesgetett jövevények űzték.
A rákosi szabadságharc idején tűz által megemésztetvén a városnak jegyzőkönyvei, az abban űzött
régi mesterségek nemeiről keveset tudunk. Vallását illetőleg leszámítva természetesen a jövevény
csekély számú görögöket, zsidókat és izmaelitákat
egész a mohácsi vészig tisztán római katholikus
volt. Meggyőződhettünk a hallottakból arról, hogy
Szeged ősi tiszta magyar város, mely nemzetünk
történetével szoros összefüggésben áll s ha az idő
rövidsége múltjának leírásával kimerítőbben ioglalkoznom nem tiltotta volna, ugy bebizonyítottam
volna, hogy nincs mozzanat hazánk fontosabb eseményei között, melyben e város ne szerepelne, —
nincs sorscsapás nemzetünk történetében, melyben
e város ne osztozott volna, nem volt uralkodó királyunk, ki e város népének hűsége, vitézsége s
áldozatkészségéről bizonyítékot ne kapott volna.
„Az elemek irigylik emberi kezek müveit", mond
a nagy német költő. Viz, tűz az emberiség bölcsője a sötét korban félelmes tisztelet tárgyai voltak. Csendes működésűk jótékony kedves tünemények, mig áttörve a korláton, vad erejök dühe ellen küzdve gyakran tehetetlennek mutatkozik emberi erőnk. Az emberi erő ezen gyengesége s az
elemek dühének áldozata lett Szeged is. Március
12-én az éjjeli órákban megkondult a vészharang,
mely 80,000 magyar életveszélyét hirdeté, m gkondult a vészharang, mely felkeltve Szeged népét,
hirdetője lett az ezereknek bekövetkezett végórának. A harang kongását halálhörgés, özvegyek,
árvák, gyámoltalan aggok, sinlődő betegek jajveszékelese, a nyomor s fájdalom sikoltásai követék,
fellármázva egész hazánkat, segélyre híva nemzetünket. A szegediek kiáltásai hangzottak hazánk
bércein s rónáin, viszhangot leltek a külföld idegen kebleiben. Szegedet ma gyászolja a haza, siratja a magyar nemzet, fájlalja az egész világ. —
Jólétnek örülve, boldogan éltek lakói, virágzott
ipar, kereskedelem ; gondtalan dolgozá földét a
szántóvető, ápolá tőkéit a bortermelő, vig dallammal danolt a folyó partján a halász, gondosan neveié az anya magzatát romlatlan erkölcs s istenfélelemre, büszkén oktatá az atya fiát ősi erények
becsületesség s honszeretet mellett magyar jellem
elsajátítására. Izzadott a szorgalom, munkált az
iparkodás. Isten áldása látszott lebegni e város
fölött s riemzetünk védangyala őrköde e tiszta —
őseihez hü maradott nép fölött. Naponta ezrével
gyűlt össze a nép, 19 imaházból küldeni imát a
föld kormányzójához a magyar haza, magyar nemzet, magyar város jólétének további virágzásáért.
A magyar imát nem érté meg az ég, magyarok
nagy,istene megfeledkezett áhítattal hozzá ragaszkodó magyar népéről, mert megengedé történni
azt, minek nem lett volt szabad bekövetkeznie, ha
ésszerűség jóindulattal párosul a földön, ha irgalom
honol az égben. A katasztrófa bekövetkezett s a
város, mely a föld menyasszonyi arcán mint szépségjel terült el, már nincs többé. E szó alatt Szeged pusztulást kell értenünk ma s a helyen, a hol
álla egykoron virágzóan, ott temetőt talál az utazó. A Tiszának zabolátlan hullámai elfödék e várost s elmosták színhelyéről. Magasra emelt házai
rommá dőltek, birtokosaik sírjává váltak s a rom
mint sirjelző áll még csak. Duna-Tisza közének védbástyája leomlott s nincs többé gát, mely megóvja
a rajta lakó magyarságot idegen elemek benyomulásától. Fényes paloták, koldus kunyhóból egyaránt csak pusztulás szól hozzánk s a halál rotha,-

odzó nehéz szagával találkozunk. Boldog csak az,
kin megkönyörültek a hullámok s megfoszták életétől, hogy ne lássa a rémes pusztulást. Kimerültek nem lelnek nyughelyet, hol pihenés várna reájok ; ruhátlanok lézengenek, kétségbeesettek keresik szeretteiket, — férjét a nő, nejét a férj, apát,
anyát, vagy mindkettőt az árvák nagyszáma. Lelki
furdalás kinjai emésztik az atyát, ki önmaga dobá
a hullámok közé kisdedét, hogy mentője lehessen
többi gyermekeinek, átkokat szór önön fejére az
anya. ki karját nyujtá a mentőnek, mig családtagjai
menthetetlenül vesztek el; ezren kiáltozzák a jótevő halált, a fájdalom feloldójót; az élők a halottak boldogságát irigylék. Itt rongyokba, irgalomadta pokrócokba burkoltan, koldusbotra támaszkodva halad az, ki tegnap még halomra gyűjtött
kincseiben gyönyörköde, ki tegnap még dúsan ada
alamizsnát az ajtója előtt megjelent könyörgőnek,
ma ő kér tőletek — városunk nemes lakói — isten
nevében egy garast, hulladékot asztalaitokról, esd
rongyaitokért takarni testét. Oh adjatok, kétszer
boldogokti, kik ma még adhattok ! Apa s anyátlan
árvák keresnek gondozó szülőhelyettesitöt, jólelkű
gyámokat. Nyissátok ki karjaitokat, fogadjátok be
azokat, kiket mindenki elhagyott s mindenök veszve van, csak egy maradott meg : az emberek könyörületébe fektetett bizalom. Az elemek lelketlenek, a hullámok könyörületet nem ismernek, de mi
emberek vagyunk, bennünk lélek van, melyben
szeretet, könyörület honol. A veszteség fölötti fájdalom közös, a részvét áthatott minden réteget a
koldustól a trónig egyaránt, érez ma minden magyar^ kebel | — Mint a hajdankor hőse könyezett
Karthagó romjai fölött, aként — nézzétek — sietett a magyarok felkent királya Szegedre könyet
hullatni a nemzet vesztesége fölött; — vigasztalva
szólott a szerencsétlenekhez, mondva: „Szegednek
állnia k e l l H a minden honpolgár egyaránt teljesitendi kötelmét melylyel adózik szerencsétlen testvéreinknek, ugy teljesülve leend a király mondata.
A romok fölött ujjá fog épülni s a temető fölött
fog feltámadni Szeged. Mi, hogy ugy legyen, —
adja az ég I
Dr. Reiner D

K Ü L Ö N F É L É K

gyorsan előre ment néhány lépésnyire s oda kiáltott néhány mintegy megkövülten álló polgárnak
és városőrnök : „Hát senkisem fogja meg gyilkost?
Ebben a pillanatban a merénylő még két lövést
tett a cárra s ugyanakkor a jelenvoltak reárohantak. Egy őr rá vágott kardjával, egy bolgár pedig galléron ragadta s földhöz vágta ; de az orgyilkosnak még alkalma volt két lövést tenni, s megsebesítette az őrt. A gyorsan elősietett közönség
megrohanta a gonosztevőt, ki áldozatául is esik a
nép dühének, ha az eközben odalépett cár személyesen meg nem parancsolja az elfogatást. — Egy
nappal az esemény előtt, szombatról vasárnapra
való éjjel zavargásokra voltak előkészülve, mert
szombaton reggel néhány helyen, sőt magán a
téli palotán is proklamációk voltak kiragasztva,
melyek a „testvérek"-et fegyverre szólították s
„Halál a cárra I" jelszóval végződtek. — ujjelre
azután tettek is katonai óvó intézkedéseket, s ha
csakugyan akart zavargás lenni, az ezáltal megakadályoztatott, mert az izgatóknak a katonai intézkedésekről mindenesetre volt tudomásuk. — Feltűnést keltett az a tegnapelőtt Szentpétervárott elterjedt hir is. Szokoloviez megnevezte volna bűntársait. Megerősítést azonban e hir nem nyert s
különben is a vizsgálat titokban folyik. — Hogy
a cár ellen megkísértett merénylet korántsem volt
a hihilisták utolsó kártyája, bizonyítja az, hogy —
mint jelentik — azóta nyolc kormányzó, tizenkét
csendőr-ezredes és négy tábornok, köztük Kotzebue tábornok, Lengyelország helytartója, kapott
halálos ítéletet a „végrehajtó bizottságitól. — A
fő és legfőbb állami tisztviselők közt szörnyű pánik
is uralkodik ennek következtében. — Hir Jszerint
az állam az összes rendőrközegeket pánczélingekkel fogja ellátni.
— Csordától a katedrára .Hogy még miből
is lehet néptanító azt igen érdekes példákban mutatja be egy szilágysági levelező. L o m p é r t községében a minap tanitó választás volt az .oláh híveknek ; s megválasztották kántor-Unitónak a harango/ót, T asnád-Szarvadon egy csizmadia legény
nyert el hasonló tisztességet ; Vö csökön egy pandúr : Kövesden egy erdőkerülő ; Ardon egy cséplő
napszámos ; Czikon egy takács. Alapos gyanúnk
van, hogy a szomszédságában valahol a kondás
érdemesittetik a nép oktatás bajnoki koszorújára
Ily előzmények után legalább nem látszik lehetetlennek a csordától a katetrára jutni. Azután még
ne vedd szigorún jó ország'a tanitó képesítés ügyét.
— hgy tábornok — ára Ezt is csak Oroszországban szabhatják meg, ahol jelenleg az a szokás
kapott lábra, hogy az esküvök és eljegyzések minél inpozánsabbá tétele tekintetéből 5 — 6 rubelért
kibérelnek egy tábornokot, ki a ceremónia alatt köteles diszben a násznép között állani, hogy ennek
fényét emelje. Ha sok érdemjele van a tábornok
urnák, akkor esketéseknél rendesen 8 vagy 10 rubelt is kap, s azon kivül az napra ingyen kosztot.
Hogy azután orosz nemzeti szokás szerint e kibérelt tábornokok rendesen leisszák magukat, azt
emlitenünk is fölösleges.
— Zálogban volt szeroncséje. Érdekes jelenetnek lehettek tanúi azok, akik a bécsi „Verkersbank" helyiségében megfordultak. Egy nagyon sze
rény kinézésű ember jött oda, hogy zálogban lévő
ruhaneműt kiváltsa. Előmutatta zálogbárczáját, kifizette 2 kiváltási összeget s a hivatalnok előhozta
motyoját. Ez a legnagyobb nyugalommal bontá
azt fel, a bene levő kabát belső zsebéből egy ira
tot, vett elő, melyet nagy figyelmesen végigolvasott s azután ismét visszatette régi helyére. Azután átment egy másik bankházban, megint felbontotta a motyót s megint kivette a kabát belső zsebéből a „czédulát"' — mely nem volt egyéb, mint
azon magyar sorsjegy, mely az ápril 15 ki húzáson
a főnyereményt megnyerte.

— A háromszékmegyei házi ipar ecryesii'et, f.
hó 22-én a megyeház nagytermében gyűlést tartott.
A kevés számmal összegyűlt tagokat mlgs. Potsa
József elnök ur üdvözölvén, a gyűlést megnyitotta.
Több érdekes tárgyai közül megemlitjük a követ
kezöket. Felolvastatott mindenekelőtt Tarcali Endre
titkári jelentése az egyesület mult három évi működéséről, A tetszéssel fogadott jelentés után Binder
Lajos olvasta fel a szövö tanműhelyről szóló előterjesztését s végül a pénztár vizsgáló bizottság
jelentése olvastatott fel. Mind három előterjesztés
a helyi lapok utján nyilvánosan is közöltetni határoztatott. Ezután általános lelkesedés között elnöknek újból megválosztatott Potsa József ő mlga,
alelnöknek Thuri Gergely ur, s tiszteletbeli elnöknek Seethal F. ural, A k.-vásárhelyi müfaragászati
iskola fentartása vétetettjtárgyalás alá, mely ügyben az egyesület feliratot határozott küldeni a nm
vall. és közoktatás, és£földmivelési-ipar és k e r e s k .
minisztériumhoz mely szerint csatoltassék az ottani
felső népiskolához miután ilyen alakban fenntartani tovább a maga költségén nem hajlandó az
egyesület. Az alapszabályok értelmében a 30 tag
ból álló központi választmány megválasztatott. Sajnálattal említjük meg, hogy a vidéki és városi tagek annyira nem mutatnak érdeklődést, hogy a
másodszorJhirdetetrközgyülést is alig 12 tag jelenlétében kellett megtartani. Nem szép 1
— A Sepsl-Szentgyörgyi önkéntes tüzoltóegylet folyó ho 27 én azaz vasárnap délután 2 órakor
közgyűlést tart a városház termében, melyre tisztelettel meghivatnak minden jó akaró tagok. Tárgyai
1) Az 1877-ik év függő számadás elintézése. 1) In- Érték- és váltó-dr/olyam a bécsi cs. Air.
dítványok az 1879-1882 évre vonatkozó alakuló
tőzsdén ápril'22.
közgyűlésre nézve, mivel egyleti életünk első cikblussa az egyleti szabályok 23 §. értelmében lejá- Magyar aranyjáradék
rand május havában. A parancsnokság.
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
H.
„
— M. kir. honvéd lovas ezred M.-Vásárhelyröl
„
keleti
vasút II. kibocs. államkötv.
értesiti az alispáni hivatalt, hogy a fentebbi
„
„
„
1876.
évi
államkötv.
jovas ezred rétére a f. évi tavaszi pótlovarzás K.„
vasúti kölcsön kötvény
. . . .
Vásárhelytt május hó 7 és 8-án d. e. 9 órakor és
„
földtehermentesitési kötvény . . .
S.Sztgycrgyön május hó 9-én d. e. 9 órakor fog
Temesvári
„
„
. .
eszközöltetni. Pótlovakul csakis 5—8 éves 155 cen„
„
. .
timetertől 162 centimeterig menő magasságú lovak Erdélyi
. .
n
fogadtatnak el. A bevásárlási ár 195 frt o. é. mely- Szőlődézmaváltsági
ből a szállitási és avatási költségek is fedezendők. Osztrák egys.-államadósság papírban . .
„
„
„
ezüstben . .
S i n k v , s. k. őrnagy.
„
aranyjáradék
— A Székely nemzeti mnzenm helyisége a 1860. államsorsjegy
ref. középtanodában teljesen elkészült. A termek Osztrák nemzetibankrészvény
szekrényekkel, s a szükséges szerelvényekkel szé„ hitelintézeti
„ . . . . . .
pen be vannak rendezve. Mivárjuk is a muzeum le- Magyar hitelbank
költöztetését, de az még mindig ké sik az éji ho- Ezüst
mályban. Mi lehet ennek az oka : nem kutatjuk, Cs. kir. arany
csak szeretnők, ha már egyszer rendben látnók. Napoleond'or
Erre nézve azt hizszük, a nemes lelkű alapitónő, Német birodalmi márka
meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket.
London

— Szentpétervári merényletről a Mny lap

annyiféle verziót közöl. Érdekes ezek közt a „Kreuz-Ztg." következő leirása : A cár már négy lépésre
elhagyta a bolgári ruhát viselő egyént, midőn ez
r e vorvert vont elő s utána lött a cárnak. A cár
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Árverezési hirdetés.
A kézdi-vásárhelyi királyi törvényszéknek
2294I1879 szám alatt kelt végzése értelmében kézdivásárhelyi vagyonunkott kereskedő Györbiró Lajos
csődtömegéhez tartozó activ követelések árvezésével megbízatván, az árverésre határnapul folyó évi
március hó 21-ik npajának délelőtti 9 órája tűzetik
ki Kézdi-Vásárhelyan a Györbiró Lajos cég alatti
üzlethelyiségben, mely napon érintett követelések
a többet Ígérőnek elfognak adatni, a bíróságilag
megállapított feltételek szerint, melyek alattirt kir.
közjegyző mint birói biztosnál a hivatalos órák
alatt megtekinthetők, az árverés alkalmával pedig
közzé tétetnek.
Kézdi-Vásárhely 1879. ápril 17-én.

Dénes Lajos,
kir. közjegyző mint birói biztos.
Szám 6. 1879.
b. m.

Árverezési hirdetés.
A kézdi vásárhelyi királyi törvényszéknek
folyó évi 2343 szám alatt kelt végzése szerint kézdivásárhelyi Györbiró Lajosnénak mint Fürst Jakab
budapesti kereskedő engedményessének Györbiró
Lajos csődtömege elleni 486 frt. 38 kr követelése
s járulékai behozatala végett az 1876 november 28án felvett foglalási és becslési jegyzőkönyvben
foglalt bolti árucikkekre az árverés elrendeltetvén
árverésre határnapul folyó 1879 évi május hó 20-ik
napjának délelőtti 9 óráját tűztem ki Kézdi-Vásárhelyen a Györbiró Lajos cég alatti üzlethelyiségbe,
mely napon a javak egy tömegben a becsérték
io„/° kának (letétele mellet becsárban vagy azon
felül a többet ígérőnek eladatnak, azonban ha a
javak ezen határnapon el nem kelnének, a kővetkező napokon egyenként fognak készpénzért eladatni a többet ígérőnek.
Az árverési feltételek alatt irt kir. közjegyző
mint birói biztosnál a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők.j
Kézdi-Vásárhely 1879. ápril 16-án.

Dénes Lajos,
kir- közjegyző mint birói biztos.

TUDOMÁSUL!!
Alólirt sziveseu szolgálok venni
szándékozóknak jó egészséges

lombárd-velencei
selyemhernyó-tojásokkal.
17*5 gramm (l lat) á 3 frt.
Nagy-Ajtán, 1879. ápril 18.

nyilvános
88.90
—.—
119-90
. 78-25
69.25
106.25
83.50
79-25
78-4<>
87.—
65.25
77.20
65.15
77-8o
119.—
8.08
247-95
—.—
555
9.35
57-55
117.70

Boda Samu,

községi vezértanitó.

Finom

DIÓFA-FOU RNI1Í0K
olcsó árban kaphatók
PAPP FERENC
butorgyárosnál Brassóban

Ugyanott egy jókarban levő csinos

jutányos árban eladó.
Ertekehetni PAPP FERENC,
butorgyárossal.
(Brassó, klastrom utca 2}

