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A magyarnyelv a képviselőházban. 
Ritka eset. Ezzel kezd]ük meg mi is el-

mélkedésünket, mint az ellenzéki lapok. Ritka 
eset, hogy a ház olyan törvényjavaslatot tár-
gyaljon, a hol nincs párt, hanem minden párt 
egy vélemény s minden vélemény egy párt. 
Szokatlan dolog, de ugy van A nemzet képvi-
selői magyar  emberek, a megyar állameszme, a 
magyar érdekek képviselői s a hol a nemzeti 
nyelvről van szó, ott elnémul a pártok harca; egy 
szivvel, lélekkel önmagukért, önmaguk mellett küz 
denek. Hogy azért a képviselőházban merültek föl 
hangok a magyarnyelv kötelezővé tétele ellen, 
azt már mondani is felesleges.  A ki a ,,kon-
kolyhintő ' Polyt és Zay-féle  nemzetiségi evic-
keléseket a múltból ismeri, az tudni fogja 
mindjárt, hogy ezek a szemenszedett gyöngy-
virágok ott voltak elöl a sorompóba ázok kö-
zött, a kik a magyarnyelv behozatala ellen kar-
dot rántottak. Hanem ezek a hangok nem rrta-
radtak méltó visszatorlás nélkül. Tisza Kálmán 
a maga szokott élességével, finom  célzásokkal 
rátapintott a nemzetiségiek fájó  sebére s lön 
nagy csendesség Izraelben. 

A mi a Zay hóbortosságait illeti, a dölyfös 
szász hencegéseit, azokkal foglalkozni  nem ér-
demes, A ház sokkal jobban .ismeri már e há-
nyiveti üres fejű  dandyt, hogysem kézzel láb-
bal hadonáző sértegetéseire, kihívó konfidentt-
áira még hederített volna is. 

Tisza is inkább Polyt-nak felelt.  És fele-
lete csakugyan kitűnően talpraesett volt Még 
az ellenzéki padok is megmozdultak a hatás 
alatt, á irit Tisza oldalvágásai idéztek elő. 
A nyugati és keleti államalaknlások tekinteté-
ben adott válasza az egész ház élénk helyeslé-
sével találkozott. Jól esik azt nekünk e helyen 
följegyezni. 

T - á J R C - A . . 
Az első phonograf  Sepsi-Szentgyörgyön. 

Sepsi-Sztgyörgy, 1879. május 2. 
A fonográf  üdvözli a „Nemere" tisztelt ol-

vasóit. 
Edison számos taállmányai közül láttunk mi 

is egyet, még pedig olyant, a mely báró de Manx-
nak megfagyott  és újból kiengedett trombitaszavát 
tárgyaló kalandjára, emlékeztet. Piukovich Rezső 
ur, a ki egyik legújabb szerkezetű phonograifal  kör-
utat tesz az országban, rövid bevezető ismertetés 
után minden oldalú — s mondhatjuk sok oldalú — 
„képességeit" bemutatta az „örökhangu beszélő-
gépnek." 

Érdekesnek tartjuk előadása és saját szemlé-
letünk után mi is röviden vázolni az általános bá-
mulást keltett találmány berendezését. Előre bo-
csátandó, hogy a készülék feltalálását  a azon törek-
vés vezette a lángeszű amerikait ; miképen le-
hetne a telephon által felfogott  hangot állandósi 
tani, hogy azt tetszés szerinti helyen és időben 
— mint raktárból előszedve — érzékelhetővé te-
hesse. — 

A phonograf  lényegében három részből áll. . Az 
első rész kautsukból készült tölcsér, melynek alsó 
része finom  fémlemezzel  van födve  s mint a tele-
fonnál,  ezen lemezke — diafagma  — a tölcsérbe 
juttatott hanghullámok által megfelelő  rezgésbe 
jön. Ezen rész tehát a hang felfogását  eszközli. A 
diáfragrtia  egy második lemezzel van parafa,  vagy 
selyem szál által összeköttetésben, a melynek há-
tán, a középpontban, acél vagy gyémánt csúcs van 
mégerősitve s ez a lemezke rezgését átviszi a ké-
szülék második részére. Ezen rész vízszintes ten-
gely körül forgó  s egyszersmind haladó mozgást 
végző hengerből áll, a melyre stanniol — vékony 
ónlemez — van feszítve.  A henger kettős mozgása 
folytán  az irón szerepét vivő hegyes pecek a hen-
geren csavarvonalat ir le pontozott alakban. A pon-
tok száma és mélysége a stanniol lemezen a hang 
erőssége és színezete szerint különböző, s hogy a 
pecek behatolása a stanniolba akadályozva ne le-

Sokszor elmondották már, hogy a magyar 
nyelvet miért kell kötelezővé tenni minden is-
kolánál hazánkban. Belá ta azt mindenki, még 
a román sajtó egy egy eltévedt nyilatkozata 
is annak szükségessége mellett argumentált 
Csakhogy N Szeben éa Brassó, Román Miron 
és az «ókos" románok sehogysem tudták meg-
érteni azt, hogy a magyarnyelvet miért muszáj 
tanítani. 

Pedig hát az igen egyszerű okból tör-
ténik. 

A magyar kezd  őrködni  nyelve, nemzetisége 
fölött 

Nyelve volt minden nemzetiségnek a széles 
hazában, tanítottak, papoltak, pörlekedtek azon 
a nyelven s mi a magyarok megtanultunk né-
metül, hogy élhessünk hazánkban — Magyar-
országon- Az idegen kedvéért idegen volt a 
kereskedelem a közlekedés nyelves a kis gyer-
mek elébb tanult idegen nyelven nyafogni,  mint 
édes anya nyelvén szóllitani édes ariyjí.t. A 
hajdu-böszörményi és hadházi görögkeleti val-
lású tősgyökeres magyarnak megparancsolta-
tott, hogy ha Istent imádni akarja, tanuljon 
meg — muszkául. 

Ugy volt .Pest-Budán a fehér  holló ritka-
ságu magyar szót alig éttették már« s a nem-
zetiség csak híréből tudta, hogy Magyarorszá-
gon magyarul is beszél valaki. Régóta tudták, 
hogy egy állam rendezett benn és hatalmas 
kifelé  csak ugy lehet, ha népessége együtt 
érez és tesz. De hol lehet az egyetértés, mi-
kor a bábeli nyelvzavarban nem érték meg egy-
mást azok, a kiknek testvérek gyanánt kellene 
egymást támogatni?! Midőn hiányzik az állam 
tételének egyik legfőbb  kelléke : az á'lamnyelv * 

Az az átkos „kaurmány« a mely elég me-
rész vott Magyarországot oda emelni, hogy a 

gyen a henger, a 2.mozgásnak megfelelő  csavarvo-
nal szerint barázdázva van. A henger mozgatását, a 
harmadik rész: óramű, eszközli, a mozgás egyen-
letességét regulator tartja fenn.  A pontozott stan-
niollemez, a melyre tehát a bejuttatott hangok 
fixirozva  vannak, f o n o g r a m m  nevet visel. 

A fonogramm  tehát a hang raktára. Ha most 
a pontozatot ismét az eredeti hanggá akarjuk át-
változtatni : a hengert mozgásba hozzuk. A stan-
niollemez mélyedéseibe ütköző pecek rezgésbe 
hozza a finom  szállal hozzáerősített külső diafrag-
mát s ennek rezgése által az eredeti hanghullámok 
újra keletkezvén ; az eredeti hangok ismét hallha-
tókká válnak. Természetesen a megindításnál a hen-
ger csavarvonalának kezdőpontját kell mindig a 
pecek elé helyezni, minthogy a grafikai  ábrázolás 
ott vette kezdetét, s a mozgásnak ugyanazon se-
bességgel kell történni a hang megszabadításánál, 
mint a fonogramm  előállításánál történt. 

Az érdekes találmány már is tökéletesedett s 
bizonyára fogják  még sokat javítani, hogy megfe-
leljen a hozzákötött nagy reményeknek. Hangszi-
nezése ellen kifogásokat  lehet tenni, mert a töl-
csérrel összekötött szócső (tubus) által tnár az ere-
deti hang tompulást szenved, s igy a teljes tisz-
taság a reprodukált hangtól épen nem várható. 

Ha ezen segítve lesz, bizonyára megérj'ük 
még azt az időt, hogy a kis városban is hallha-
tunk „svéd csalogány" és „diva"-hangot s a fiatal 
ember szerelmi esküje visszavonhatlanul kötelező 
erejűvé válik, mert ott van : p o n t o k k a l a s t a n -
n i o l o n a házassági ígéret; honatyáink ékes be-
szédeit lefekvéskor  altatónak lejárathatjuk, gonosz 
nyelvek beszéde nem marad titokban és otthon 
a fonográf  versenyt zsémbel az asszonynyal; ágyú-
dörgés, macskazene, cárpuskázás, monstre concert, 
mindig hallható lesz s többé nem az építészetet 
fogják  „megfagyott  zenének" nevezni, hanem a fo-
nográf  igénytelen lemezeit, s muzeumunk lesz : hí-
res székely nők és Székelyek hangképcsarnoka. 

* 

Különben Piukovich ur kedélyes estét szer-
zett a közönségnek. Kézzel fogható  módon meg: 
magyarázta előttünk, hogy lehet majd a Patti hang-
ját örök időkre bebalzsamozni, akarám mondani 

külföld  is tud már felőle  valamivel többet an-
nál, hogy ott három régi törzs eszi nyersen 
egymást, t. i. a ,Kanassen,« . Jogassen" és 
„Schikossen" törzsek — azaz átkos kormány 
azt is átlátta, hogy magyar honpolgárnak kell 
inágyarul tudni, s előállott egy javaslattal a me-
lyet pártkülöndség nélkül magáévá t«tt minden 
párt, elismerés érette a kormánynak s elismerés 
érette a nemzet képviselőinek, hogy ezen, ta-
lán egyetlen esetben vállat vetve látjuk mun-
kálni azon, hógy Magyarország magyar országgá 
váljék valahára csakugyan. Legyen gyakoribb 
ezután az ilyen „ritka eset." 

H. 

* A közös miniszteri értekezletre, mely csütör-
tökön ~ö felsége  elnöklete alatt tartatik, csak Ti-
sza Kálmán miniszterelnök és gróf  Szapári Gyula 
pénzügyminiszter mentek Bécsbe. 

•Újvidékről távlrják az „Ellenőri nek: Az újvi-
déki szerb egyházközség azon esetre, ha kegyel-
met kap Miletics, elhatározta értekezletében, hogy 
kongresszusi képviselőjévé választja meg Mileticset. 
Miután pedig Miletics nem nyert kegyelmet, Polit 
Branovácski, Vucsetics, és Gyorgyevics a „Zaztava" 
szerkesztője, a szerb ultrák korifeusai  elhatározták 
hogy dr. Mandics osztálytanácsost választják még 
Újvidék kongresszus képviselőjévé. 

* Bécsből jelentik, hogy a közös l e g f e l s ő b b 

áJlamszámvevőszék elnöke rövid idő alatt ki fog 
neveztetni. 

ó felsége  a király következő legf.  kéziratot 
bocsátotta ki; 

Kedves Tisza ! 
Több mint harminc évi uralkodásom alatt, ko-

moly^pillanatok mellett sok örömben is osztoztam 
népeimmel! de tisztább és bensőbb örömet alig él-
vezhettem, mint a legközelebb mult napokban. 

Népeim szeretetének köszönhetem ez örömet I 

befonográfirozni  100 és 1000 esztendőkre. Ez a hal-
hatatlanság. 

Az eszme örökélete régóta foglalkoztatja  a 
tudományos világot s végül is mindig akadnak 
darvinis'ták, máterialis gondolkozású vastag nyakú 
emberek, a kik nem hisznek benne, s az örökélet-
ről, a hallhatatlanságról tudni sem akarnak. A fo-
nográf  előtt kalapot emel a kételkedés s alázatos 
bűnbánattal ismeri el, hogy igen is van hallhatat-
lanság. Nem, csak az eszme, hanem az anyag is 
xneg van mentve a végmegsemmisüléstől. Ne félj 
díva! hangod nem vesz el. Az idő durva szálakkal 
behálózhatja hangcsövedet, mély most a fülemile 
torkával vetekedik s lehet belőled egykoron vén 
sipitó gégehangu teremtés, te akkor is megmaradsz 
énekesnőnek. Szerezz meg egy fonográfot,  abba 
énekéld bele minden áriáidat még most s 40 esz-
tendő múlva vedd a hónod al£ s járj vele concer-
tooket adni Akkor is a magadét árulod. 

* 

A phonograf  elmés bemutatója a tanároknak is 
ajánlotta ezt az infamis  készüléket, Azt mondja — ós 
igen helyesen, — hogy sem a tüdőt rontani, sem 
boszankodni nem kell többet rpsz tanítványok mi-
att. A ki egy magyarázatra fel  nem fogná  a stú-
diumot, azt oda állítja a phonograf  elé s addig mon-
da'ja vele a lurkó fülébe,  a mig nolle velle meg-
tanulja. 

Színházaknál sugó gyanánt igen jól fog  sze-
repelni s annyiszor sug, a hányszor hivánják. Ez 
nem megvetendő nyereség. 

Végre aztán ha a főtisztelendő  ur fejfájást 
kap s nem mehet a templomba prédikálni, felküldi 
egyszerűen a fonográfot  az egyházfitól  a temp 
lomba, ráteszi a szószékre s beszél olyan szépen 
olyan becsületesen, mint a karikacsapás. 

Sok haszna lesz majd ennek a fonografuak  I * 

Mi is beleénekeltünk egy nótát s a fonográf 
szépen .visszaénekelt rá, még a gikszeket is haj-
szálnyi pontossággal megjegyezte magának. 

Barbarossa és a tiszteletes ur egy duettet 
rögtönöztek bele, hanem biz az nem sikerült, Bar-
barossa igen mély baszust énekelt és az elrontotta 
az egészet. A fonográf  nem jó baszista. 



Én és a királyné nagyon megvagyunk hatva 
az őszinte szeretet és hü ragaszkodás ezen önzés-
telen nyilvánulása által. Egyesek és egyletek, tes-
tületek, községek és hatóságok, minden ország 
képviselői részéről, a lakosság minden nemű réte-
geikből, az őszinte öröm megható bizonyítékai s 
a legszívélyesebb üdvkivánatok lettek Élénkbe 
tárva. 

Büszke vagyok és boldog egyszersmind, ezen 
birodalom népeit saját nagy családomul tekinthetni, 
melynek e napokban Minket környező szereteté-
ben hatását látjuk a mennyei áldásnak mely 25 év 
előtt egybekelésünk alkalmával frigyünkre  az ol-
tárnál esdettünk, s melyet a Mindenható kegyelmé-
től eddigi családi boldogságunk és szeretett gyer-
mekeink javára, valamint a haza üdvére tovább is 
remélünk. 

A zajos ünnepélyek elmultak, de ezen napok 
hálás emléke soha sem fog  szivünkben elhalni. Sze-
mélyesen és élő szóval a milliók csak keveseinek 
köszönhettünk, hirdesse tehát ön még mindenütt 
és mindenkinek legbensőbb és legszívélyesebb kö-
szönetünk. 

Kelt Bécsben, 1879. évi április hó 27-én. 
Ferenc József,  s. k. 

A bolgár fejedelem  választásról érkező hirek 
mind arra mutattak, hogy végre is Battenberg 
herceg fog  a bolgár trónra kerülni. Ezt megerősíti 
a „Pol. Corr." berlini levelezője is. „Battenberg hg 
megválasztását — úgymond — itt meglehetősen 
bizonyosnak tartják Battenberg hg Oroszország je-
löltje, s hogy a trónt elfogadja,  valószínű. A her-
ceg, ki mint német testőrhadnagy Potsdamban van, 
bejárta Bulgáriát és ismeri a népet, nem lesz tehát 
ott idegen. A német udvari körökben Battenberg 
hg kedvelt egyén, de azon tapasztalatok után, 
melyeket a román trónon ülő német fejedelemmel 
szereztek, Berlinben nem számítanak arra, hogy 
Battenberg megválasztása a német befolyást  nö-
velje, a mire különben nsm is törekesznek." 

iskoláiban a szerb nyelv, nem kötelezett tárgy, ha-
nem egyszerűen hivatalos tannyelv. Erre nézve 
meg is kapta a választ P o 1 y t ur a miniszterel-
nök úrtól. 

Az országházból 
Spizza bekebelezésének kérdése nem támasz' 

tott a képviselőházbrn nagyobb vitát, mint a minőt 
a kebelezendő terület megérdemelt.Simonyi Ernő 
ugyan megkísértette, hogy a kis kérdésnél az eu-
rópai nemzetközti jogot feje  tetejére állítsa : ta-
gadván a kongresszusok azon jogát hogy idegen 
fejedelem  területéről rendelkezzenek, s elfelejtvén 
hogy ez a jog a szintén képviselt török fejedelem-
nek beleegyezésén alapulj: és hogy aza kongres-
szus sokkal több földet  adott vissza a törőknek 
mint a menyit netán tőlle elvett és pedig viszaa-
dott oly földet  melyet az a háború jogán — egy 
Simonyi Ernő által is valószínűleg elismert jogcí-
men •— elveszített. 

Az egyesűit ellenzéktől Szilágyi Dezső ur 
utasította vissza a törvényjavaslatot, mint fölös-
legest: ismert szarvas okoskodásával bebizonyít-
ván, hogy vagy ez a javaslat felesleges,  vagy a 
berlini szerződés becikkelyezésének nincs értelme. 
A dolog pedig ugy áll, hogy a berlini szerződés 
becikkelyezésének is van értelme, meg ez a javas-
lat sem fölösleges.  [Egyik az azon törvényhozási 
intézkedéseknek melyek a berlini szerződés végre-
hajtására — annak becikhelyezése után is, sőt épen 
annak alapján — szükségesek.Mert a berlini szer-
ződés átadhatta e területet monárchiánknak, és mi 
elfogadhattuk  azt a szerződést becikhelyezése által 
de hogy ama területnek minő államjogi helyzete 
legyem monárchiánkban, azt nem a berlini szerző-
dés mondja meg, ha mindjárt ott véletlanül és 
igen helytelenül meg ís van említve Dalmácia : ha-
nem szükséges, hogy eziránt külön törvényes in-
tézkedés történjék. 

A törvényjavaslat azután elfogadtatván,  a 
magyarnyelv népiskolai oktatásáról szóló javaslat 
vétetett tárgyalás alá. Baross Gábor ur mint elő-
adó rövid, de tapintatos, a tárgy fontosságához  és 
méltóságához illő beszéddel ajánlotta azt elfogadásra 
Sem ő a gyanusitast, sem a ház ötnegyedóráig tartó 
beszédet, melyet erre Zay Adolf  ur elkövetett, 
meg nem érdemelték, E fiafal  szász képviselő ma 
nem szorítkozott a képziselőház fizikai  türelmének 
kimerítésére ; erős próbára tette erkölcsi türelmét 
is, imparlamentáris gyanúsításokkal támadván meg 
a törvényjavaslat támogatóit.»Méltót s kifejezései-
nek nyersesége által annál súlyosabb rendreu,ásí-
tást kapott értők a ház elnökétől. 

Zay urat parlamentális életünk egy régi álta-
lános becsült alakja váltotta fel  a szerb Sztojko-
vics Péter, meleg, hazafias  szavakkal üdvözölvén 
a javaslatot, s még inkább fellépésének  ténye, mint 
sem szavai által bizonyítván az ellene emelt vá-
dak alaptalanságát. 

Utána Polyt ur a szokottnál több mérséklettel 
szólt a javaslathoz. Ő képzett és szellemes omber 
a ki érdekesen mozog circulus vitiózusában, mely-
ből kir, hojry nem vezet ki ut semmi irányban. 
Ma is állított fel  egy tudós, de félszeg  megkülön-
böztetést arra nézve, hogy mi a „nemzet" fogalom 
nyugaton és mi keleten ? Menjen el a képviselő 
ur Oroszországba, ha még nem volt ott, és kér-
dezze meg, hogy ott koncedálnak-e Polyt urnák 
„nemzeteket" a „nemzet" helyett az államban ; és 
tanítják-e az orosz nyelvet az iskolában? — Be-
szélt aztán Polyt ur a belgiumi flamandokról,  de 
elfelejtett  beszélni a szerbiai oláhokról, kik ott a 
lakosságnak mintegy harmadát képezik, s a kinek 

, Romániából. 
— Saját levelezőnktől. — 
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Egy jól rendezett és remekül sikerült magasz-
tos ünnepély leírására fogom  fel  gyenge tollamat. 
Lehet, későn jövök, s avatottabb toll megelőzött 
már; mentsen ki azonban az a körülmény, hogy 
kötelességeim Bukurestről Pitestre szólítottak s 
csak tegnap este tértem haza íróasztalom mellé. 

Örökre szivembe vésődött azon boldog per-
cek, boldog órák emléke, melyeket ápril 24-én 6 
felségeik  ezüstmenyegzője napján Bukurestben át-
élvezni szerencsém volt. 

A ki nem akarja megérteni azt, hogy miként 
szereti a magyar hazáját, mint szereti alkotmányos 
királyát s királynéját, jöjjön ki a külföldre  s ta-
pasztalni fogja,  hogy a magyar külföldön  is magyar 
s szive minden dobbanása hazájáé s alkotmányos 
királyáé. 

Nem akarom részletezni, hogy a két magyar 
egyház az ev. ref,  és a rom kath. versenyeztek 
abban, hogy minél fényesebben  ünnepeljék meg a 
magyar nemzetre és a magyar királyi házra nézve 
egyiránt boldog napot, csak a bukuresti „magyar-
társulat" által rendezett ünnepélyre hivom fel  rö-
viden a „Nemere„ t. olvasói figyelmét. 

Miután a „Bukuresti Híradó" derék szerkesz-
tője Vándori Lajos által irott és remekül kiállí-
tott hódolati feliratot  ugyancsak Vándori az oszt. 
nagy követnek egy jól sikerült lelkes beszéd kísé-
retében a. „magyar társulat" több tagból álló kül-
döttsége élén átnyújtotta, este 7 órakor enquette 
gyűltek össze, mondhatni csaknem kivétel nélkül 
a bukuresti magyarok az osztr. consulatus s a bu-
kuresti hírlapirodalom képviselői. 

A banquettet a bukuresti vagy 24 tagból ál-
ló katonai zenekar nyitotta meg, a pohár köszön-
tők sorát Vándori, hatalmas beszédben éltetvén 
felséges  királyunkat s Erzsébet királynénkat, mely 
után hosszú sora következett a ponárköszöntőknek 
StadJer cs. kir consul a magyarokért Hübsch az 
összes katonai zenekarok főigazgatója  az osztr. 
nagy monarchiáért tartottak tüzes és lelkes toasz-
tokat Beszéltek még a „Timpul" szerkesztője, a 
bukuresti magyar társulat elnöke, a ref.  egyház 
főgondnoka,  pénztárnoka, s többen szakadatlan sor-
ban s jól átgondolt beszédben egész éjféli  12 óráig, 
midőn a fiatalság  táncra kerekedett. 

Azok szivébe kik ez ünnepélyen részt vehet-
tek, örök betűkkel lesz bevésve annak emléke. 

Vándori Lajos kinek az ünnepély rendezésé-
ből az oroszlán rész jutott s a „bukuresti magyar 
társulat fényesen  megmutatták ugy most mint a 
szegedi csapás alkalmával a külföld  előtt is azt, 
hogy miként képes a magyar szeretni hazáját. 

Együtt érez vele fájdalomban  és örömben 
szereti sziwel, tettel, buzgalommal és lelkesedéssel' 
Éljenek I 

Láng Károly. 

A bolgár fejedelem  választás. 
Tirnova ápril 29. Fejedelem választó gyűlés ma 

nyittatik meg. Első sorban a választási módozatot 
fogja  megállapítani. Javaslat tétetett az iránt, hogy 
a fejedelem  választás zárt ül'ésben ejtessék meg, 
mely javaslatkiállitással bir a sikerre. Battenberg 
herceg jelöltsége legkedvezőbben áll. 

Kelet-Ruméliából érkezett hirek nem nagyon 
kedvező fogadtatást  jósolnak Alekó basának. Állí-
tólag agitációk folynak  a törökök bevonulásának 
erőszakkal leendő megakadályozása és Aleko basa 
elkergetése iránt. 

Tirnova ápr. 29. Dondukov-Korzakov  herceg 
az uj nemzet gyűlést nagy tetszéssel fogadott  be-
széddel nyitotta meg, melyben közölte a cár azon 
kívánságát, hogy orosz alattvalót ne válaszszanak 
fejedelemnek  és az exarchát ajánlotta elnöknek, A 
török biztos kivételével valamennyi biztos aláirta 
a jegyzőkönyvet  és azután Dondukowal együtt 
visszavonult. A gyűlés az exarchát választotta 
meg elnöknek megalakitotta a tisztviselői kart és 
ezután zárt ülésben azt határozta, hogy Battenberg 
herceget választja meg fejedelemnek. 

Tirnova, ápr. 29 Battenbjarg, herceg I. Sán-
dor néven közfelkiálltással  megválasztatót Bul-
gária féjedelmének-

T A N Ü G Y 

Tekintetes szerkesztő ur 1 

A „háromszékmegyei tanitó-testület" kézd 
köre 1879. ápril 26 án Márkosfalván  tartott ván-
dorgyűlése folyamáról  legyen szabad a tkts szer 
kesztö ur engedelméből egy pár sorban megem-
lékeznem becses lapja hasábjain. 

A gyűlés 10 órakor vette kezdetét. Elnök Er 
délyi Károly felsőnépisk.  igazgató a jelenlevők 
lelkes éljenzésétöl kisért meleg szavakban nyitotta 
meg vándorgyűlésünket. 

A kitűzött tárgysorozat szerint Forró Ignác 
tartott nagyszámú ha'lgatóság jelenlétében, gya-
korlati tanítást a helybeli községi iskola III. osz-
tályának a földrajzból,  mely a jelenlevők által tel-
jesen sikerültnek nyilváníttatott. 

Ezután Székely János olvasta fel  jól átgon-
dolt és ügyes összeállítással szerkesztett emlékbe-
szédét Földes Józsefről  körünk elhunyt tagjáról s 
a kézdi-vásárhelyi felsőnépiskola  derék szaktanító-
járól, mely emlékkönyvbe írattatni és a boldogult 
szülőinek egész terjedelmében megkükletni hatá-
roztatott. 

Ezt követte a k.-vásárhelyi tanítókból alakult 
zenede föllépése,  mely egy sikerült darab eljátszá 
sával üdítette föl  és szórakoztatta a hallgatóságot 
mire Gyöngyösi István szavalata jött, ki előadta 
Petőfy  Sándornak „Álmodtam szépet, gyönyörűt," 
cimü költeményét. Fájdalom, hogy e becses lap 
kimértsége miatt nem írhatom le a hatást, mely a 
minden tekintetben sikerültnek mondható szavalat 
által a közönség nagy részére kellemes volt. 

A zenede ismételt szereplése után Barabás 
Mór olvasta föl  „Mikép tekintsék a szülők a mai 
nevelés oktatást, s azt mikép támogassák." 

Igen tanúságos és köztetszéssel fogadott  érte-
kezése, bírálat végett kiadatott Benkő József 
tagtársnak. 

A tárgysort Nagy Károly köri pénztárnok 
ügyes jelentése zárta be. Jelentéséből nagyon sok 
hátrálék tünt ki, kéri a tagokat pénzbeli kötele-
zettségeik lerovására ; mi is a gyűlés egy pár perc 
re való felfüggesztésével  azonnal megtörtént. 

Felemlitem még a helybeli iskolák megtekin-
tésére kiküldött bizottság jelentését. A jelentésből 
az iskolaépületek ugy a célnak meg nem felelő 
volta, mint kellőleg be nem rendezett és fel  nem 
szerelt állapota tünt ki. 

Záradékul ez mondatott róla: a jelenben is-
kolai célra használt épületekről a mellett, hogy isko 
Iának épen nem valók, elmondható különösen a 
fiu  iskoláról, hogy egy önérzetes, övéit szerető, 
becsülő gazda még barmait sem kötné bele. 

Hogy kiknek és kinek mulasztása miatt ké-
sik a tervbe vett uj iskolaház épitése, azt fesze-
gétni gyűlésünk nem akarja, de a szívhez van egy-
pár szava. Kőből lehet az a sziv, mely el nem 
szorul, midőn egy oly penészes, bűzhödt levegőjű 
tanterembe belépve, lát egymás hátára zsúfolt  hal-
vány, sárga, beteges kinézésű gyermekserget, kik-
nek jelentékeny része e mellett még bizonyosan 
testi félszegségben  is szenvedhet a rósz tanterem 
és hiányos berendezés miatt. Bizony kemény kö-
böl lehet az a sziv, a h u m a n i t á s és4 a cél-
szerű felszerelésekben  filléreskedni  nem szabad, 
mivel az emberiség érdeke magasabb érdek, mint 
a rosz tantermek és a rosszul szerkesztett iskolai 
bútoroknál meggazdálkodható pár forint. 

Végül Baló László az Eötvös-alap célját és 
eddigi működésének sikerét előadva, meleg szavak-
ban hívta fel  a tagokat saját érdekükben annak 
pártolására. Megelégedéssel fogadtatott,  s többen 
ígéretet tettek a Jótékony célú alapra való be-
lépésre. 

Az indítványok sorából érdekesnek tartom fel-
említeni azon indítványt, mely felhívja  a köri gyű-
lést : írassék á tkts. tanfelügyelő  úrhoz, mint a 
közgyűlés elnökéhez, hogy a központi választ-
mányt hivja össze, s ez által nyisson utat a köz-
gyűlés megtartására. Ez indítvány egy pár jelen-
tékenyebb hozzá szólás után elfogadtatott  és el-
nök megbízatott, hogy azt a tkts. tanfelügyelő  úr-
ral rövid idő alatt tudassa. 

Ezután a jövő gyűlés helye és ideje tűze-
tik ki. 

Befejezésül  a k.-vásárhelyi tanitó dalárda egy 
egészen sikerült indulót énekelt, melynek elhang-
zása után elnök meleg szavakban mondott köszö-
netet, ugy a márkosfalvi  intelligentia jelen volt ér-
deklődőinek, mint a tagtársaknak a gazdag pro-
gramm letárgyalásán végig húzódott élénk érdek-
lődéseikért, 

Volt közebéd, melyen magyar emberek szo-
kása szerint csak ugy toastiroztunk. Az elvégzett 
munka sikere kedvre gyújtott és megnyugtat I 

A gyűlés napján este a k.-vásárhelyi tanítók 
által'az Eötvös-alap javára tánccal egybekötött hang-
verseny rendeztetett. A hangverseny minden te-
kintetben jól sikerült: már kezdete előtt jóval a 
terem zsúfolásig  megtelt válogatott közönséggel. 
A szereplések közül kiemelendő Székely János ér-
dekes és tánuságos felolvasása  e „diphtejitis^röl; 
a Baló és Gyöngyösi által énekelt „kettős dal," 
mely összhangzó dallamossága által viharos tap-
sokra ragadta a jelenvoltakat. A hangverseny 33 
frtot  jövedelmezett 

Vajha ezutáni gyűléseink is ily érdekesek és 
eredményükben annyira tanuságosak lennének mint 
volt a márkosfalvi  I! Közli 

J«l«nrolt. 



Jagócsy Péterffy  Józsel értesítése 
a hftzi  iparról. 

Vége. 

Nem azt értem ez alatt, hogy minden föur 
ezerekkel segélyezze a szóban forgó  mozgalmat, 
vagy hogy vallás felekezet  különbség nélkül min-
den tagja a papi rendnek erejét meghaladó áldo-
zatokat hozzon, — hanem azt, hogy a főúri  rend 
érdekelje magát behatóan a hazai ipar fejlődése 
iránt, mi azonos a házi ipar segélyezésével. 

Ezen érdeklődés azután meggyőződést teremt 
ennek kifolyása  lesz a segély, és pedig nem csak 
anyagilag, hanem erkölcsileg is. Adni fog  mindenki 
annyit menyit adhat, és meggyőződése jónak lát. 
Ezt ma nem teszi, mert a kérdést figyelmére  nem 
méltatta. 

Még nagyobb tevékenységet fejthet  ki a pap-
ság utmutatása, magyarázata, és befolyása  által. 
Nem kell mindenkinek annyit tenni, mint a már 
egyszer emiitett tudós főpap  Ipolyi Arnold, püs-
pök tész, kit meggyőződése mellett még nemes 
szenvedély is kisér e téren, hanem tenni kell va-
lamit, s ha e tiszteletre méltó hatalmas és befolyá-
sos osztály minden tagja csak egy pár téglát ad, 
hatalmas templomot építhetünk a házi iparnak vagy 
mondjuk ki egyenesen: a közművelődésnek, vallá-
sosságnak és jólétnek. 

És igy sorban véve, elmondottam volna, hogy 
e téren, a kormánynak, a törvényhozásnak az egész 
társadalomnak van mit tenni. Ha mindenik meg-
teszi magáét, akkor az ügy ezrek által támogatta-
tatik, s a nép rövid időn belátja és megtanulja az 
önsegély nagy horderejét, alkotó hatalmát. 

Mielőtt e sorokat bezárnám, legyen szabad 
még vissza térni arra, hogy miért fektettünk  már 
kezdetben, és fektetünk  óráról órára nagyobb 
súlyt a nőiipar tanítására és fejlesztésére  ? — 

Felelve erre, sikerül talán a közfigyelmet  oly 
egy dolog iránt felébresztenem,  melynek véghetet 
len nagy hordereje minden gondolkodó ember előtt 
könnyen megfogható  s egészen világos lesz. 

Menjen akárki végig az európai müveit álla 
mokon és vizsgálja behatóan, hogy mily állapot-
ban van a nőnevelés akár a német birodalomban, 
akár Francia- vagy Olaszországban, Svajcban vagy 
Belgiumban, Angliában vagy Svéd és Norvégiában 
azt fogja  találni, hogy kivéve a tulgazdag nőket 
meg azokat, kikhez hasonló selejt mindenütt ta 
lálható a világon, — azt fogja  találni, hogy ama 
erős polgári osztály leány gyermekei (nálunk ugy 
nevezett miveltebb osztály) meg azután a nép leá-
nyai mind, de mint tanulnak valami oly munkát, 
melylyel szerezni tudnak. — Ösmerek igen sok 
várost Németországban melyekről a/t mondják gaz-
dag városok, ilyenek pé'dául Nürnberg, Reutlin-
gen, Ettlingen, Chemnicht; Plaun, sat. ezekben ugy 
mint a többi kisebb és nagyobb városokban, a nők 
50 százaléka ha többet nem, de annyit meg tud sze-
rezni; mennyi saját piperéjére kell. 

De a legnagyobb rész forma  szerint dolgozik 
és szerez ; a nagy kereskedő úgynevezett „factort" 
tart, ki városról városra jár, mintákat osztogat és 
munkát rendel : ezt teszi a gyáros is, és sok száz 
ezer forint  áru munka készül egy kerületben, mely 
az emberek gyári készítményeinek háziipari fog 
lalkozásából került ki. 

És mi ebből a legfőbb  haszon ? Talán a meg-
érdemlett munkabér ? Nem. A legnagyobb ha-
szon az, hogy emelkedik a közerkölcsiség, a ta-
karékosság és a munka vérré válik, a nők házi-
asak, engedelmesek lesznek, a család összetart, a 
szülők iránti tisztelet meg nem sértetik, szóval a 
jólét és megelégedés ütik fel  tanyájukat. 

S most tekintsünk itthon szét. 
Nálunk hiányzik az erős polgári osztály. Van 

egy főúri  azután birtokos és közép osztály meg 
a nép. 

Nem beszélek a főúri  osztály leány gyerme-
keiről itt, hanem arról a középosztályról, mely áll 
a vidéken lakó kisbirtokos, tanitó, jegyző s ilyféle 
az értelmiséghez tartózókból, a műveltebb városi 
iparosokból s a nagyszájú magán-és köztisztvise-
lőkből. 

Ezeknek leánygyermekei — nem tévedek ha 
azt mondom — hogy két harmadnyi számban utalva 
volnának a szerzésre. 

De erre nem tanították. Nálunk a varróné oly 
alárendelt szerep, hogy számtalan elszegényedett 
asszony él kisebb-nagyobb városban, kik szégyen-
lenek munkát vállalni, először mert alig tudnak 
egyebet mint valami fényűzési  munkát s félnek  a 
megrendeléstől, másodszor azért, mivel dolgozni 
annak, ki egykor uri jólétben él, szégyennek tar-
tatik. 

Azt, hogy hazánkban ez idő szerint ama át-
meneti korszakot éljük, midőn a középosztály pol-
gári osztálylyá alakul át, meglehet hogy sokan 
nem veszik észre, de azt, hogy egy család a másik 
után tönkre megy, azt igenis látja mindenki, — Ezt 
nem gátolja meg semmiféle  kormány, semmiféle  in-
tézmény, ez a mult időkben elkövetett mulasztá-
sok jutalma. 

Ily viszonyok között, vájjon nem szükség-e 
arról gondoskodni, hogy a középosztály leány 
gyermekei hasznos munkába nevelve szerzésre ta-
nitassanak ? Hogy a mely nemzetnek női elsatnyul-
nak, azon nemzetet nem menti meg semmi a vég-
elpusztulástól. 

El fognak  pedig azok satnyulni, kik szerezni, 
dolgozni nem tanulnak, mert megjő az idő itt is 
ugy mint megjött máj államokban, hogy a nők 
munkája a nemzeti vagyonosodás egyik főtényező-
jeként szerepel. Talán már itt is van az az idő, 
midőn ee ilyen szerepre volna hivatva, de fájdalom, 
ma ezt hazánkban a női munkásság nem képes 
-kitölteni. 

Nem ösmerek tehát nagyobb feladatot,  melyet 
a társadalomnak karöltve a kormánynyal és tör-
vényhozással kell teljesíteni, mint a nők munkára 
neveltetését. S nem követ el senki nagyobb vétket 
a nemzet ellen, mint aki azon képzelődőkhöz csat-
lakozik, kik a nők egyenjogositásáról álmodoznak. 

Ezen nézetek vezettek engemet, midőn a házi 
ipar terjesztésére alakult első egyesületet arra bír-
tam, hogy első női ipar tanítónő képezdéjét felál-
lítsa, mely ma — köszönet azoknak, kik tervem 
létesíteni engedték —- nemcsak egy páratlan inté-
zet a maga nemében, de az országnak hitem és 
meggyőződésem szerint nagy szolgálatokat teend. 

Ha a nöegyletek, melyek ma minden áldozat-
készségük s legnemesebb hajlamaik dacára is leg-
nagyobb részt feletébb  téves uton haladnak, átven-
nék magukra az egyes törvényhatóságokat, váro-
sokat s részben az országot illető munkarészt, ezen 
kérdéssel foglalkoznak  és hatalmas eszközeikkel a 
nőipar emelésére és terjesztésére hatnának, segít-
vén és előmozdítván a nőipar tanműhelyek létesí-
tését, akkor egy évtized alatt oly eredményeket 
mutatnánk fel,  melyeknél kihatóbbat egy állam 
fejlődésére  és emelkedésére egy államférfi  sem tud 
előidézni. 

Szükségesnek tartottam ezeket elmondani. 
Érzem jól és tudom, hogy e néhány sor csak egy 
töredékét képezi annak, mit e tárgyról mondani 
lehetne és kellene, de azok, kiknek e sorok írattak, 
— hiszem — hogy megértették a szándokot, átér-
tették azt, amire törekedni felfogásom  szerint a 
legszentebb hazafiúi  kötelesség. 

Meghivás 
A sepsi-sztgyörgyi önkéntes tüzoltó-egyesüJ 

let 1879. május hó 11-én, azaz vasárnap d. u. 3 
órakor rendes közgyűlést tart. 

Tárgyai: 1877 és 1878. évi számadásokról az 
igazgatóságnak a felmentés  megadása és az egye-
sület alakítása. Egyszersmind felhivatik  az egyesü-
let minden tagja, hogy az ülésre teljes szereléssel je-
lenjék meg. 

Az 1879. áprilhó 27-én tartott rendkívüli köz-
gyűlésből. 

A parancsnokság. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Május hónapja H Iromsz ikmegyében a gaz-

daközönség nagy örömére elég kedvező időjárás-
sal köszöntött be. A csaknem viharszerü áprilisi 
szelek a talajt kiszárítván, a mezef  munkálatok alá 
elkészült porhanyó föld  kínálkozott a mult napok-
ban. Az ültetvényezés és vetés után csendes eső 
hull, hogy a csírázást elősegítse. A gyümölcsösök 
dus virágú fáit  napos időben e'.ernyi méhraj döngi 
körül. Aggodalmakra szolgáltatott okot, hogy az 
almafák  hajtásait millió számra lepik el a levelé-
szek, a gyors rügy és virág fejlődés  azonban csilla-
pította e nyugtalanságot. A későbbi hajtású fák 
mindenesetre megsinlik az apró lények kíméletlen 
pusztításait. 

— A phonograf  bamutatta magát városunkban. 
Piukovich Rezső ur ugyanis, ki hazánk több na-
gyobb városait beutazta Edison ez uj találmányá-
val, mely világszerte oly nagy bámulatot keltett, 
városunkban is bemutatta a készüléket. Csütörtö-
kön éste egy kisebb körű, férfiakból  álló társaság 
előtt, pénteken d. u. a^helybeli tanintézetek előtt 
tett kísérleteket a fonograflal,  este pedig nyilvános 
előadást tartott a városház nagytermében. Minden 
alkalommal kedélyes magyarázatokkal kisérte a ké-
szülékkel tartott mutatványait, melyek elmondhat-
juk, meglepő szépen sikerültek. A beszéd, ének, 
zene, nevetés, stb. a maga természetességében kis 
árnyalati különbséggel vissza lett adva híven e gé-
pen. Lapunk más helyen részletesebben s/.ól a fo-
nográfról,  itt ez alkalommal még csak elismtrésün-
ket és köszönetünket fejezzük  ki Piukovich urnák 
a ki szives volt bennünket ez uj találmánynyal meg-
ismertetni. 

— Halálozás. Kilyéni Székely Károly f.  hó 
i-én temettetett el Kilyénben életének 6o-ik évé-
ben. A boldogult felett  a templomban Vas Dénes 
kilyéni és Révay Lajos s-sztgyörgyí lelkész vé-
gezte az isteni tiszteletet. Az előbbi egy imát mon-
dott, az utóbbi pedig egy szépen kidolgozott, meg-
ható gyászbeszédet. A sirnál Horváth László me-
gyei főjegyző  mondott istenhozzádot. A beszéd élénk 
szinekben vázolta az elhunyt életét. Egyike vala ő 
azon honfi  társainknak, kiknek azon érdemet jut-
tatá a sors, ho»y ifjúságukban  előkészítsék ama 
kort, mely Magyarország legdicsőbb korszaka vala 
Székely Károly egyik országgyűlési képviselője 
volt e megyének 1846 ban Kolozsvárt, hol mint a 
szabadelvű párt egyik fiatal  és tevékeny tagja 
megalapitá tekintélyes társadalmi állását, melyet 
mindvégig függetlenül  és önzéstelenül tartott fenn. 
A temetésen jelen volt Háromszékmegye értelmi 
közönsége nagy számmal, künn volt a ref.  kollé-

gium testületileg, melynek dalárdája pár alkalmj 
gyászdalt énekelt el. 

— óneyilkossig. özv. Balogh Józsefné,  a 
mint mondják családi kellemetlenségek miatt elke-
seredve, kiment a Súgás nevű, városunk közelében 
fekvő,  s ott az ugy nevezett „gőzlőbe," mely sza-
bad szénsavat fejleszt  ki, öngyilkossági szándék-
ból bement. A mérges gázból egy belélegzés elég-
volt arra, hogy a szerencsétlen asszony életét 
örökre kioltsa. Holttestét a barlangban csak másnap 
találták meg. Ez az eset is talán elég intő péld.t 
volna arra, hogy minden felügyelet  nélkül egészen 
Szabadon nyitva ne hagyják az ily halálos gázzal 
telt barlangot. 

— Ylzbeíult.. Kányádi József,  sepsi-sztiványi 
18 éves ifjú,  f.  hó 2-án valószínűleg vizmerités köz-
ben megcsúszott s a kútba zuhant. Holttestét húz-
hatták ki csak a szerencsétlennek. 

— Album a királyné számára. Az uralkodó'ösz-
szes tagjai, kik a Károly Lajos főherceg  palotájá-
ban rendezett ünnepi szinjátékb m közreműködtek, 
minap; lefónyképez;ették  magukat, hogy az össze-
gyűjtött fotográfiákat  egy álbumba ö Felségének : 
Erzsébet királynénak ajánlják. 

A király nyllntkoznta. A „N Fr. Presse" egyik 
munkatársa megláttogata a Bécsben időző "Aleko 
basát, s a vele folytatolt  társalgásból többi közt 
ezt jegyzi fel  : El akartam már menni, midőn 
Aleko basa visszatartóztatott s igy szólt : „Nejmen-
jen el, a mig el nem mondom, hogy mily mély 
benyomást tettek reám az osztrák nép tüntetései. 
Ritka nyilatkozatai ezek az uralkodó és a tnonár-
chia iránti egyértelműségnek.Ép oly maradandó 
hatással voltak reánk összes diplomatákra, kikkel-
beszélni alkalmam volt. Midőn szerencsés voltam a 
császárt látni, nem tehettem, hogy szerencsét ne 
kívánjak neki népe szeretetének e számos nyilat-
kozatához. Kegyesen megköszönte s hozzátevé ; 
„Reám is mély benyomást tettek az utóbbi napok 
s higyje meg nekem, semmit sem akkarok megki-
sérletlenül hagyni, hogy népeimet boldoggá tegyem 
ugy a mint ők szeretetők és hüségők jeleivel en-
gem boldoggá tettek." 

—A gödöllői hódoló küldöttséget a király igen 
kegyesen fogadta.  Fridi Lipótnak küldöttség veze-
tőjének üdvözlő szavaira ő Felsége igy felelt  ^Min-
dig szerettem Gödöllőn lenni: valóban jól érzem 
ott magamat, hol a Királyné és Valéria főhercegnő 
is oly szívesen időzik." — A küldöttségben Lankó 
gödöllői földműves  s az ottani református  község 
kurátora is részt vett. 

— Altisztek lakomája A királyi pár ezüstme-
nyegzője alkalmából a városban szolgálatban levő 
őrmesterek tizedesek, körülbelől százan a „Tyúk-
ketrec" cimü sugáruti vendéglőben minap lako-
mát rendeztek. — Taffler  őrmester nyitotta mag 
a felköszöntők  sorát ő Felségére, a legfőbb  hadúr-
ra és a királynéra, mint a sebesült katonák kegyes 
védnökére emelve poharat. Alexis őrmester a trón 
örököst éltette mint édes atyja erényeinek is örö-
kösét. Dússal őrmester b. Edelsheim-Gyula főhad-
parancsnokot, mint a katonaság mintaképét A 
társaság éjfélig  volt együtt. 

— Komáromi választás. Pulai Kornél, szabad-
elvű 474 szavazattal, a függetlenségi  Zichy Ernő 
gr. 294 szavazata ellenében 180 szótöbbséggel 
Komárom város képviselőjévé me^viluztatott. 

— Szegeden ÓJ Hódmezővásárhelyit borzasztó 
vihar volt. Hódmezővásárhelyről vészhirek érkez-
nek, küzd az árral. Szegeden az alföldi  vasutat 
újra megrontá az ár, Ja pilotagenál hajókat tört 
szét s a munkásoknak a menekülést megnehezítette. 

— Az erdélyrészi birtokrendezés tárgyában 
tanácskozó enquete megállapodott, hogy a tagosí-
tást kérelmezők az eddigi egy harmad helyett egy 
ötödét birják a községi birtoknak s ez ötödbe 
minden testület birtoka beszámíttassák. Az értekez • 
let továbbá a combinált jo.Sfi  és közgazdasági el-
járás fentartása  mellett nyilatkozott. 

— Az alföldi  vizkárosultak javára f.  hó 14-
én Hosszufaluban  zártkörű táncvigalom rendezte-
tett, melynek tiszta jövedelme 60 forint  volt. Fe-
lül fizettek  : Ernest Ilka 5 frt.  Gross Frigyes 3 frt 
Valiinger József  3 frt.  Magyarosi Ferenc 2 frt. 
Szentiványi Gyula főispán  2 frt.  Köpe Samu Já-
nos 2 frt.  Effendi  1 frt  73 kr. Henter Gábor t frt 
73 kr. Bede Dániel 1 frt,  73 kr, Tompa Gábor i frt 
Bitay Sándor 1 frt.  Brandschoss Frigyes 1 frt.  Tö-
rök Samuné 1 frt.  Szonda Péter 1 frt.  Bede Imre 
1 frt.  Biró Sándor 1 frt.  Jancsó János 1 frt.  Lajos 
Mózes 1 frt.  Kiss Árpád 1 frt  Prokupeck József 
1 frt  Gimbesán Demeter 1 frt  Kovács András 1 frt 
Foris Mihály 50 kr Szász József  frt.  25 kr Urdea 
György 1 frt.  Kovács Samu 5 kr, Mikes István 
5 kr, Russ János 73 kr, Kupcsay János 73 kr, 
Fogadják a szives felül  fizetők  a rendező bizott-
ság hálás köszönetét. 

— A sepsiszentgyörgyi „Székely-Mikó" tano-
dában a szegedi árviz-károsultak javára adakoz-
tak a tanulók részéről : 

I. k. osztály. Tóth Lajos 1 frt,  Jancsó Lajos 
20 kr, Vellmann Ferencz 20 kr, Hadnagy Pál 1,5 
kr, Ágoston Károly, Antalfi  Ferencz, Bajka Mór, 
Balázs Gyula, Bartha Gyula, Gál Sándor, Hadnagy 
Vince, Imreh Károly, Izsák Dénes, Lengyel Józsel, 
Miklós Antal, Péter Károly, Salamon Árpád, Szabó 
Gyula, Vida Ignác, Sikó Imre, Márk Imre, 20—20 
krt, Kónya Elemér, 7 kr, Balog. Sándor, Bartha 



— Itflf  — 

Samu, Fülöp Sándor, Gál György, Gál Zsigmond, 
Lucái Sándor, Maksai Béla, Nagy Imre, 5— 5 krt, 
Bartha Károly, Dedreczi Dénes, Gyárfás  Ferenc, 
Gyárfás  István, Hadnagy Benedek, Kovács Ferenc, 
4—4 krt. — II. k. osztály. Deák Benédek, 30 kr, 
Damokos Mihály, Forró Károly, Ehrnberger Fer-
enc, Benkő Árpád, Gazda Benedek, Kovács Pál, 
20—20 krt, Borbáth Gerő, Hollánda Pál, 15—15 krt, 
Antal Lajos, Bajkó Gyöigy, Bajkó Lajós, Bártha 
Albert, Barthos Damokos, ;Beder -Sándor, Fejes 
Aron, Gidófalvi  Antal, Grossz Viktor, Kovács La-
jos, Lucái József,  Márkos Dénes, Nagy Márton, 
Péter Gergely, Rákosi Béla, Szabó József,  Teleki 
Vilmos, Török Lajos, Újvárosi Damokos, Végh 
Endre, 10—10 krt, Márkos Imre, Mátis Géza, Szabó 
Elek, Ehlend József,  8—8 krt, Jancsó Árpád, 7 kr, 
Bartók Ignác, Bogyó Sándor, Bartos Imre, Bőjthe 
Lázár, Csia Álbert, Damokos Sándor, 5—5 krt. 
— III. k. osztály. Mélik István, 50 kr, Guidó Já-
nos, 40 kr, Joó Imre, 30 kr, Szabó István, 20 kr, 
Gaal József  Joós Elek 15 — 15 krt, Oprish András, 
12 kr, Német András, Izsák Gábor, Gaal Domokos, 
Görcsön Lajos, Tankó István, Kölce Dénes, Bara-
bás Lőrinc, György Antal, Veres Sándor, Fülöp 
András, Ivolca István Benkő Albert, Bedő József, 
Pünkösti György Dónáth Sándor, Barabás n.ndáás, 
Bernád Lajos, Szakács András, Jakó Károly, Bog-
dán Károly, Kis Gyula, Barti Géza, Pótsa Sándor, 
Petke Gyula, Dedán Albert, 10—10 krt, Magyarósi 
Gyula 8 kr, P'arkas Miklós, Káinoki S. 5—5 krt. 

Vége köv. 

— IV. közlemény. A Szeged város árvízkár-
osultjai javára alólirthoz begyült adakozásokról. 
Béldi Tivadar bodolai iskolaszéki elnöktől 35 frt 
90 kr, K. Vásárhely város polgármestere beküldött 
K--Vásárhely  város (képviselő testülete) közünsé-
gétől 200 frtot,  Kovács Dániel pénztárnok gyűj-
tése 34 frt,  Olvasó-egylet Baló László gazda által 
1 tallér és 136 frt  90 kr, Takarékpénztártól 50 frt, 
Nőegylet Török Bálintné által 50 frt.  Az ev. ref. 
egyház saját pénztárából ioo frt.  Dr. Reiner Dá-
niel ur gyüjtáse 108 frt  26 kr. Hankó Iván aljegyző 
ur gyűjtése 13 frt  35 kr. Molnár Dénes városka-
pitány ur gyűjtése 36 frt,  Sáska Antal a csizma- „ 
dia társulat résréről gyöjtött 4 ezüst húszast és 71 
frt  10 kr. A közmivelődési egylettől 31 frt  82 kr. 
Ifj.  Jakab István ur gyűjtése 25 frt  76 kr., össze-
sen 893 frt.  9 kr. i tallér és 4 drb ezüst húszas 
I. II. III. közlemény összegével együtt 1918 frt  28 
kr. Sepsi-Sztgyörgyön, 1879. ápril 30-án — P o t s a 
József,  főispán. 

Értek-  és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  május 2. 

Magyar aranyjáradék 91-65 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

n- 1 '9-4° 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 80.50 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 70.50 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 106.75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 85.75 

Temesvári „ „ . . 81.25 
Erdélyi „ „ . . 79-25 
Szőlődézmaváltsági „ . . 87.— 
Osztrák egys.-államadósság" papírban . . 35.75 

„ „ „ ezüstben - • 65-5° 
„ aranyjáradék 66.— 

:86o. államsorsjegy . 77-3° 
Osztrák nemzetiba nkrészvény . . . . . 120.50 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 8.03 
Magyar hitelbank 248-10 

Ezüst —.— 
Cs. kir. arany 5.55 
Napoleond'or 9.85 
Német birodalmi márka 57-óo 
London 117.05 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Berkeczi János 
bádagos 

ajánlja a n. é. közönség szíves pártfogásába  ujonan 
berendezett üzletét. 

Ez üzletben csinos kiállitással, tartós minő-
ségben készíttetnek különféle 

torony- és házfedelek,  csatornák 
és liiuablakok 

fehér-  vagy fekete  pléhböl. 
Pakfong-  réz- és fehér  bléhből 

diszmüvek, konyhaeszközök, utcalámpák 
dus választékban igen jutányos árban kaphatók. 

Kölönféle  GÁZMÉRŐK  négy mérővel. U. m. 
1 delit. 2 delit. 'IJ lit..'és 1 literre alkalmazva pon-
tosan készíttetnek. 

Különféle  nagyságú 

takaráktüzhelyek 
jótállás mellett olcsó árban kabhatók. 

Régi elavult házfedelek,  csatornák, toronyfe-
delek olcsó árban kijavíttatnak s általában min-
den e nembe vágó cikkek jutányos árban megsze-
rezhetők. 
£08?" Lakása Sepsi-Szentgyörgyön, csikiutca 301 
szám a. a Weinberger-ház szomszédságában 

Iroda- áthelyezés. 
Van szerencsém t. ügyfeleim  és a'nagyér-

demü közönség tndomására hozni, hogy 

ügyvédi irodámat 
f.  évi Szentgyörgy-naptól kezdve a sétatéren a 
Wellcnreiter-féle  laktelekkel szemben levő saját 
házamban helyeztem át. 

Nay Károly, 
ügyvéd. 

Árverezés. 
Kovászna község tulajdonához tartozó Po-

kolsár nevet viselő hidegi'ürdő a hozzátartozó 
kerítéssel jelen év május 4-én d. e. 9 órakor 
három évre árverés utján haszonbérbe fog  adatni. 
A feltételek  a községházánál megtekinthetők. 

Kovásznán, 1879. ápril 25-én. 

Deák Albert, ifj,  Deák Károly, 
közs. jegyző. közs. jegyző. 

Finom 
DIÓFA -FOUMIROK 
olcsó árban kaphatók 

PAPP FERENC 
butorgyárosnál Brassóban 

Ugyanott egy jókarban levő csinos 

jutányos árban eladó. 
Ertekehetni PAPP FERENC, 

butorgyárossal. 
(Brassó, klastrom utca 2") 

A arcszin fiatal  üdesége ! 
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr. 
LEJOSSE-féle 

SAVON RAVISANTE 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ más szappant, 

g ^ * A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 
— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan valódi 

X i a v i s s a n t e 
Dr. LEJOSSE-tóI Parisban. 

Ezen világhírű bőrtisz-
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők,napégés 
rézesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát-
lanság biztos eltávolítá-
sára. 

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hűsítő és fel-
.üditőleg hat s gyöngéd 
'bőrt szerez, a legkésőbbi 

jgségig 

Budapesten valódi minőségben kapható. 
Török József  gyógyszerész urnái. királyuteza 
7. szám. Sepsi-Syentgyörgyön Ötves Pál és 
Betegli Bálint urak gyógyszertárában. 

Központi szétküldési raktár: Schwarc Henrik-
nél; (Budapest, muzéufn-körut  41. sz.) .37-—50 

tlmrath & tarsa Prágában, 
gazdasági gépgyárasok ajánlják solid kivitel, 
nagy munkaképesség és tiszta {cséplés által 
előnyösen ismert specialitásaikat : 

Kézi- és vonó erőre berendezett 
cséplő gépekben, 

i—8 ló- vagy ökörerőre berendezve, szállít-
ható vagy álló minőségben. Továbbá külön-
böző nagyságban gyártunk szilárd szerkezetű 

Tisztitó-malmokat, szecskavá-
gókat, daramalmokat stb. 

Illustrált árjegyzékeket minden nyelven 
bérmentesen küldünk. 3 k | 2—20 

A KEASSOWSKY-féle 
t e m e t k e z é s i ü z l e t 

Brassóban, nagytifcza  481. házszám alatt szabad kézből, Brassóbóii elutazása nratt 

eladó; szintén külön eladó egy legújabb állásil 

gyászkocsi 
három g y ö n y ö r ű diszit ékkel. 

Az üzlet jövedelme es feltételeiről  bővebb felvilágosítást,  kaphatni, a tulaj-
donosnál. 

El nem adhatása esetében sziikségeltétik egy üzletvezető, ki némileg keres-

kedői tapasztalattal bír, 400 forint  évi fix  és 2% forgalmi  piov. fizetéssel  300 forint 

cautio mellett. 

Pályázati határidő május 20-ika 1879. 1-3 


