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A „Háromszéki háziípar-egylet" és a „sepsí-szentgyörgyi önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye.
dás ellen és nyugton hallhattuk a nemzetiségi
képviselők jogtalan kifakadásait, kik" e törvényA mily hosszadalmasan tartott a magyar- ben nemzetiségük elnyomására czé'zó törekvést
nyelv kötelezővé tételet illetőleg az általános \ ita, láttak. . Ha e.térről lelépünk,.az igazságnak legoly simán folynak le a részletek Igaz ugyan alább látszatát kölcsönözhettük volna ama sohogy a sok módositvány legnagyobb része ép- phismáknak, melylyel ellenségeink legalább a
oly fölösleges volt, mint akár az általános vita házoa kivül propagandát remélnek űzni
De
sok szószaporitása. Különösen érdeket csak a abban aztán teljesen egyetértünk Grünwalddal,
Gitinvald Béla által ajánlt módosítások támasz- . hogy a magyar nemzetiség pusztulására kell
tottak, s nevezetesen az, melylyel a magyar- valamit tennie a kormánynak, sót magának a
ság e lelkes harcosa a vegyesnyelvii lakosság nemzetnek is. Grünwald munkái maguk is neiskoláiban a magyar nyelvet nemcsak köteles vezetes mozgalmat indítottak meg e tárgyban,
tantárgyul, dé tannyelvül is akarta behozatni és reméljük, hogy szavai minél szélesebb körA szónok ig<n megkapó sziliekben festette azt ben fognak viss.zhat gra találni . A magyar tára szomorú processust, melynek következtében sadalomnak fol kell ébrednie lethargiájából, és
ott, hol a magyarságmásajku lakossággal érint- ha kell áidozatot is hoznia azért: hogy nemzekezik, az állam uralkodó nemzetiségre felszi- tiségünk lehetőleg izmosodjék s ne hátráljon
vatik értelmileg is alantabb álló nemzetiségek meg f7. ország legutolsó zugában sem bármelyáltal. Mindenesetre hálás tárgy arra nézve, ki más nemzetiség elől. De erre, mint mondtuk,
azt nemes eszméinek érdekében oly jól tudja a közoktatási törvény segélyével kell hatnunk.
felhasználni, mint épen Grünvald Béla.
Nem akarjuk mi más nemzetiségek iskoláit elDe ne feledjük, hogy minél fontosabb po- venni a magyarosítás terjesztésére, ez a fegylitikai kérdésekkel állunk szemben, annál ke- ver kétes, sőt veszélyes is lehet. De állítsunk
vésbé szabad a sziv, az érzelem szagára hall- magunk iskolákat fejünk megvédésére és tergatnunk. Ne feledjük el, hogy ha helylyel kőz- jesztésére. Ezen tért mindnyájan elfoglalhatjuk,
zél a magyart assimilá'ják másajku nemzetisé- ezt tőlünk senki el nem vitathatja.
gek, minden esetre jobb az a másajku nezetiKi kell még emelnünk a bizottsági előadót
ségii lakos, kiket a magyar nemzetiség assimi- Baross Gábort, ki,a spk mindenféle, s részben
lal. És ne feledjük el azt se, hogy a törvény igen fölösleges módosítások daczára, egy pillanem a tannyelvről szól. Ez a közoktatási tör- natra sem lankadt meg fárasztó előadói lisztében.
vény körébe tartozik, mely e részben czélraMásnap, e hó 7-én végre befejezte a ház
yezelőbben intézkedik, mint Grünxvald Béla mó- a magyarnyelv kötelező oktatásáról szóló tördositványa
A közoktatási törvény szerint a vényjavaslat tárgyalását, e'fog idv ín annA mávegyésajku lakkosságnál a helyben divatozó ra maradt .szaknsza.it.a közoktatási b'zottság
nyelvek egyenlő jogot tarthatnak arra, hogy szövegezésében, — kivéve a hatodikat, melyet
iskolai tannyelvül alkalmaztassanak. Használjuk Molnár Aladár, Irányi Dániel és Baross G^bor
e törvényt a magyar nyelv terjesztésére, ha urak egyesült erővel vetettek némi módosílehet, a felekezetek által, ha nem lehet, akkor tás alá.
egyenesen községi vagy állami iskolák felállíAz erdőtörvényjavas'a'nak általános tártása által
Ez — nézetünk szerint - jobban gyalása következett ezután, és szerencsésen be
vezet czélra és jobban is felel meg az állani is fejeztetett
A javaslatot, melynek törvényméltóságának. A jelen törvény czélja nem volt erőre emelkedését évek óta várja a gazdakömás, mint az állam hivatalos nyelvének, mint zönség intelligens n sze, b. Perényi Zs'gmond
köteles tantárgynak behozatala minden népis- mint előadó ajánlotta egy rövid, sikerült bekolában. Így tudtuk igazolni azt minden táma- széddel. Rajta kivli! az általános vitában még

A képviselőházból.

'Jvatosan indultam azon hely felé, honnan e
hang jött. Madaram egy fán munkálkodott. Azonnal elhatároztam, hogy pár sorban leirom e madár
életét, hasznosságát.
A Kakuk,
Ugy hiszem, hogy látásból mindenki ismeri
A napsugár megcsókolta a szendergő rügyecs- e .gerle nagyságú, hamvas-szürke -madarat, melykét és az pólyáiból kibontakozva vidor arccal üd- nek fehér-hasa fekete hullámzatos csikókkal - van
vözlé az élet első forrását. Oly gyenge még sze- ék ita'e. Farka hósszü, csőre kissé meggörbült. IfjújréYíyke, ugy fázik, ha éjszakára fordul az idő, resz- kori ruhája rendesen vöröses barna. Költözködő
ketve várja a reggel első sugarát s ha eljött, a madár. Ápril végen jön hozzánk s már septemberhanyatlásnak indult élet ismét uj erőre pezsdül; ben távozik.
néhány nap elmultával testben, erőben annyira gyaNagyon-különc egy madár ez a kakuk. Nincs
rapodik, hogy alig lehetne többé féltenünk. És az erdőnek egyetlen madara, melylyel barátságban
mégis féltjük.
élne, még saját faját sem szereti. Bizony ha igy,
Eljön egy hideg éjszaka és tönkre teszi mind- érte sem igen rajonganak a többi madarak. Ha
azt, mit a jó meleg nap épített. A fejlődő bimbó- neszét veszik valahol, addig nem nyugszanak, mig
val egyszerre megnépesül az erdő s onnan, hol- onnan el nem kergetik; Csúfolják, csipkedik, téeddig a némaság, a kietlenség ütötte fel tanyáját, pásszák s nem ritkán meg - is ölik. Különben is
vidám zene hangzik a járó-kelők fűiébe. A bo- vad, ingerlékeny, • haragos természetét ilyenkor a
garak ezreinek zsongása, a madarak most bus, leggfigyobb fokra csigázzák, s jaj annak a fecskémajd vidám éneke egy harmóniába olvad össze. nek, mert ez. üldözi legnagyobb kitartással, mely
Az üditő lég, a kedves harmónia eltölti a gyarló csőre közé akad. Szerencsés ha élve megmeriekszik:
ember lelkét szeretettel, hálával az iránt, a ki Üldözéseknek, boszantásoknak leginkább költözkömindezeket létrehozta.
dés alkalmával van kitéve s ilyenkor többet szenMinden örvend, minden örül az életnek. A ved, rmint a mennyit megérdemelne azon haszondal, a jó kedv reggeltől ( estig, söt még azon tul ért, melyet a gazdának ittléte alatt hajt. '
is eltart.
Áprilisben, a mint az első rügyecske féjleMa korán keltem fel. A szokatlanság k'ssé dezni kezd, a melengető, mindent uj életre keltő
bágyasztott, de dus kárpótlást találtam a reggeli napsugár 'megindítja az életét azon apró tojáskákédes álom helyett azon érzelemben, mely szivemet ban is, melyeket egyes pillangók a mult ősz vé(okról fokra átjárta. Mindenütt élet, mindenütt moz- gén raktak a levelektől megfosztott fák rügyeire.
gás a nagv természeti en 1 A létért való küzdelem Tették pedig ez-azon számításból, hogy a tavasza leglelkesebben foly mindenfelé. Percre ledültem kor kikelt állatkák azonnal táplálékot találjanak.
a harmatos fűre, hogy gondolkozzam azon erekről, .Ezt meg is találják a fejlődő rügyecskén. A rest
melyek állatot, növényt, ásványt oly szorosan, egy- gazda nem szedi le azon pókhálós burkokat, mebetartanak. Egyszerre szokatlan hang üti meg fü-, lyek a hernyó tojásait rejtik, sőt még 'később sem
; sokat gon.loí a hüvelyknyi^ hosszúságra nevekelemet. Figyeltem. A hang újra ismétlődött.
dett hernyókkal. Gondatlansága folytán nem ritKiikuk I kukuk I

Szederkényi Nándor, b. Simonyi Lajos és Szájbély Gyula urak vettek részt. Az első az erdőtörvényjavaslat által czélba vett intézkedések
örökre való eltemetését indítványozta, javasolván annak olyatén átdolgozását, mely a löfelügyeleti jogot ne a kormány, hanem a törvényhatóságok kezébe adja; Szájbély Gyula ur pedig egy szakszerű, a tárgynak személyes isme
rétét eláruló beszéddel támogatván egészben
véve a javaslatot
* Tisza Kálmán, Sepsi-^tgyörgy város képviselője a budapesti lapokjslerint meg fogja látogatni városunkat. Erre nípve közöljük a „Magyar
ország" cimü ellenzéki lap hírét. Az ő szokott fogvicsorgató nyájassága természetesen itt sem marad
el. A közlemény igy hangzik :
„Tisza Kálmánjminiszterelnök ur, mint halljuk,
ujabb kortesactióra készül. A debreceni diadalkapuk emlékei nem hagyják nyugodni, és hasonló
ünnepélyre vágyik uj Debrecenébe, Seps'i-Szentgyörgyön. Mint értesülünk, már minden előmunkálat készen van egy nagyszerű székelyföldi utazásra, hova
Tisza Kálmán miniszterelnök urat számos országos
képviselő kisérné le. Tervben van, hogy Tisza Kálmán miniszterelnök tir Sepsi Szent-györgyön fogja
fogadni az összes főispánokat és alispánokat, elvenni
tőlük a hűségi és hódolati esküt. A székelyföldi
mamelukok már járnak-kelnek, hogy nagyszerű
kormánypárti tüntetés legyén belőle, és ha a talaj jól megdolgoztatik odalent, akkor a diadalmenet rögtön foganatba vétetik idefent. Az országgyűlési szünidők nagyon alkalmasak lesznek reá.
Novibazári expeditió és székely diadalmenet jól ki
fogják egymást egészíteni.
Eddig tart a „Magyarország" közleménye.
Hogy az ellenzék szivének roszul esik a Tisza
Kálmán ur utazása és azon tiszteletteljes szeretet,
melyet Sepsi Szentgyörgy város nagynevű képviselője iránt mutat, — azt meg tudjuk magunknak
magyarázni. Sok szép álmaikat oszlatta fel már
nekik Tisza Kálmán s igy nem csodálkozunk, ha
minden levélzörrenésre összerázkódnak Keserves
állapot biz ez 1 Fogadja részvétünket az ellenzék
remegő sajtója l
Bármily nehezünkre essék is az ellenzéket
ismét kiábrándítani egy édes csalódásukból, bárkán tönkre menne minden gyümölcsfája, ha nem
volna ki nyakon csípje a kártékony bestiákat.
Nó hanem 'mégjelenik a kakuk épen a kellő
időben, hogy segítsen a gaz-'.a sorsán és megkímélje a lassú mozgású kertészt a fáradságtól. Irgalmatlanul esik neki a hernyóknak s visz Véghez közöttök oly pusztítást; milyenre a legélesebb
szemű gazda sem volna képes. Egész nap fut, fárad, hogy kikeressen minden zeget-zugot, hová a
rügyirtóknak csak egyetlen példánya is befeküdt.
Telhetetlen gyomra roppant sok hernyót képes
megemészteni, ugy hógy a gourrriond embert inkább lehetne hozzá, mint ama bizonyos négylábúhoz hasonlítani, melynek főkép ugari élete nem
valami irigylésre méltó.
Hogy a kakuk tojásait nem költi ki, hanem
becsempészi más madarak fészkébe, a melyek aztán az édesmostohát a legnagyobb gonddal ápolják, —• az mindenki előtt tudva van.
Hógy mi viszi a kakukkot ilyen illetlen lépésre, arról már sokan és sokfélekép gondolkoztak. En részemről azt tartom, hogy ennek egyedüli oka a. haza, a melyért él hal s. mely miatt
minden egyebet, fészeképitést, költést, házasságot
háttérbe szorít. Aztán hivatása is van ám a kakuknak. Ha ő a tavasz egyrészét fészekrakással,
költéssel foglalná el, vajon pótolná-e helyét valáki ? Betöltené-e azt az űrt, melyet az ő távolsága okoz,, a természet háztartásában más madár ?
Tehetne e szolgálatot a gazdának, conserválhatna-e
testét, melynek alkotása sok tápfelvételt igényel.
Né Ítéljük el a szegény kakukkot, hisz hozzá hasonló szüléket az emberek közt is találunk eleget.
Nincs-e az emberek között is akárhány becsempészett gyermek... ?'
Nem találtatik-e olyan, ki oda dobja gyermekét a lelencház mostoha dajkáinak csak azért,
hogy mindennapi kenyerét annál könnyebben meg

mennyire őszintén sajnáljuk őket megfosztani ismét egy boldog reménységtől : ki kell mondanunk,
hogy S.-Sztgyörgy város „uj Debrecen" nem lesz
egyhamar s a „Magyarországéit" hiu álomban rin
gatóznak. Hanem azért távol legyen tőlünk Debrecen városra neheztelni. Ellenkezőleg Debrecennek Sepsi-Sztgyörgy örökre le lesz kötelezve.
Nélküle nem nyílt volna alkalma városunknak a
Tisza Kálmán iránti tisztelete és ragaszkodása kifejezésére. Azért hát hozza isten a miniszterelnök
urat körünkbe I Szívesen látjuk akkor a „M-g" tudósítóját is, legalább tapasztalni fogja, hogy SepsiSztgyörgy hogyan méltányolja egy kitűnő államférfi hazafias, bölcs kormányzási törekvéseit. S ha
ez a tapasztalat ismét fájni fog az ellenzéknek, részvétünk enyhítni fogja fájdalmaikat.
* A csödtörvéuyjavaslat végleges szövegezésére az igazságügyminiszter egy szűkebb körű bizottságot hívott össze, melynek tagjai Daruváry
Alajos legfőbb itélőszéki tanácselnök, Tóth Elek
budapesti váltó és kereskedelmi törvényszéki elnök, Manoilovich Emil semmitőszéki biró, Teleszky
István országgyűlési képviselő, Apáthy István
egyetemi tanár és Németh Péter igazságügyminiszUri fogalmazó mint jegyő. E bizottság meg tartotta első ülését. Mihelyt munk'datát befejezi, ajalat az országgyűlés elé fo^ terjesztetni.

Á „Haromszpk" szerkesztőiéhez.
Seps'fjjSifgyörgy. 1879. május 10.
A „Háromszék" tegnap megjelent számában
városunk képviselője, Thza Kálmán ur ő exellentiája ideutazására vonatkozólag két közlemény jelent meg. Az egyik Budapestről van keltezve, a
másik helyből van írva. Mindkettő oly máliciosus
confidentiával beszél ugy Tisza Kálmán személyéről, mint e város polgárairól, hogy megjegyzés
nélkül nem hagyhatom
Több gyarló, légből kapott állításai között
azt mondja, hogy a Tisza K. arcképe elkészítésére
nincs pénz, s hogy Tisza K. a lefestést betiltotta
volna. Ezen állítás merő hazugság. A „II." nek
nincs tudomása az e tárgyban tett intézkedésekről s igy mindaz, a mit ez ügyre vonatkozólag
közrebocsát, nem egyéb egy nagy ember nevével való éretlen incselkedésnél.
Majd Sepsi-Sztgyörgy városról szólva elmondja
e várost spekuláns szellemű, haszonleső polgárok
városának. Nem akarom e gálád eljátást valódi
nevén megnevezni, csak figyelmeztetem a „II," szerszerkesztőjét, hogy e város polgársága épen ő fftle
nem érdemli meg, hogy sárral dobálja. Leket valaki politikai tekintetben kormányellenes állásponton, de az egyhangúlag megválasztott órsz. képviselőt saját városa polgársága előtt ily modorban
mutatni be, legalább" is hazafiatlanság és politikai
jellt-mtelenség. *
Jegyezze meg magának a ,./H." szerkesztője,
hogy valamint e'dig nem teremtette és nem reprezentálta a közvéleményt S.-Sztgvörgyön, ugy
ezután sem fogja. De a mennyiben a „II." a közkereshesse ? Ha a kakuk hasát és-gyomrát felbontjuk, a gyomorban a belső felületet egészen szőrösnek találjuk és pedig e szőrök egy irányba
vannak simulva. Sokan azt hiszik, hogyr ily csodáson van alkotva. Pedig a dolog ugy áll, hogy
a lenyelt hernyók szőrei tapadnak oda és okozzák
az egész szőrburkolatot.
A kakuknál meg van azon kényelem is, hogy
gyalog járni nem szeret.A legkisebb árkot, vagy
területet átrepüli, de gyalog a világért sem fáradna,
a minek egyébiránt meg van az az oka, hogy lábai nincsenek a gyalogláshoz alkotva.
A kakuk az emberek előtt valódi orákulummá vált. A hozzá kötött jóslási tehetség ha nincs
is meg nála, de azért minden nemzet a régi időktől fo^va a jelenkorig bevette a jósmadarak közé.
Főleg a gyermekek szeretnek tőle kérdezősködni
s ha az ismert kérdésre „kukuk mond meg,- hány
esztendeig élek ?" nem kapnak elég „kukukkot"
van akkor szomorúság Izraelben, vagy tréfa ha
történetesen valamelyik kérdésére többször kukukkolt. A székely gazdasszony ha csak lehetséges
nem kezdi meg szalonnáját a kakuk szólásig, a minek különben igen sok előnye is lehet.
Sokat is tud ez a kakuk. Megmondja, hogy
a gyermeket megdorgálja e a mamája, ha késő estig madarászott az erdőn, megmondja a fiatal leánynak, hány év, hány hónap, hány nap múlva
megy férjhez, a gazdának, hogy az elvetett kukoricahoz-e bő termést, a képviselőnek, hogy jö
vőre megkapja-e a mandatumot.
Fel van a kakuk a jósló tehetség- minden
nemeivel ruházva. Egyformán meg mondja ha
öröm, vagy szomorúság érne, ha a szerencse vagy
szerencsétlenség jár-e hozzánk közelebb.
Egy valógos próféta, egy dámon, a ki jó és
rósz szellemekkel társalog. Azért mondta a régi
görög, ha haragosan kellett valakire rár.vallani:

vélemény pretenzióival szokta illetlenségeit napVilágra bocsáfhi, nem mulaszthattam el a közvélemény, e város polgársága nevében visszautasitni
a..J|k". izetlenséjfeit. Felhívom egyszersmind a „H."
szerkesztőjét, hogy a város' polgárságát s alkot
mány.os érzületét .sértő fentebb. jelzett közleményeit lapja legközelebbi számában vonja viasza 1
Császár Kálint.
polgármester.
A kelet rttméliui provizórium ügyében még
folynak a tárgyalások, de, .csak a részletekre nézve,
mig a főkérdésben, ugy látszik, az lesz a megálapótlás, hógy az orosz hadsereg augusztus 3-ig teljesen kiüríteni köteles a Balkán-félszigetet. Mint
a táviratok jelentették, az an_ol kabinet ezt a
megállapodást a legszigorúbban értelmezi, s egy
ujabb tudösitás szerint, már tudatta i.i a szentpé
tervári kabinéttel, hogy e megállapodástól semmi
körülmények közt sem enged •éltérést. A francia
kormány, hir szerint, kijelentette, hogy tartózkodni
fog e kérdésben minden kezdeményezéstől vagy
önálló nyilatkozattól, de mindenben egyetértőleg
fog eljárni Angliával és Ausztria Magyarországgal.
Az angol kormány magatartására nézve eléggé
jellemző az izenet is, melyet Salisbury marquis
küldött az általa el nem fogadott bolgár küldött
ségének „Kelet Rumélia alkotmányát a nemzetközi
bizottság végleg megállapította s a királynő kormányának nincs joga, hogy jövőre e tartomány
belügyeibe beavatkozzék." Ideiglenesen mint Konstantinápolyból távirják, a porta beleegyezett, hogy
az orosz hatóságok folytassák működésűket addig,
mig Aieko basa az uj közigazgatási szervezetet
életbe léptetiFrnnciiiországbau a parlament ülésszakának
megnyitása küszöbön áll, s a sajtó és közvélemény
mind élénkebben foglalkozik a Blanqui kérdéssel.
Azon hirekkel szemben, mintha a kormány feloszlatni készülne a képviselőházat, ha az Blanquit
i.azolja, a kormányhoz közel álló lapos határozottan kijelentik, hogy a miniszterek ilyesmit nem
terveznek, s ha a képviselőház Blanquit igazolja,
köteles magára vállalni a felelősséget is minden
következményekért; a kormány számára pedig nem
marad más hátra, mint leköszönni. Remélik azonban, hogy a minisztériumnak többsége lesz a Blanqui kérdésben, és folytathatni fogja a köztársaság
megszilárdítását. Nevezetes lépés történt ez irányban Algírban,hol Grévy Albert, az> uj kormányzó
e napokban elfoglalta állását és egy kiáltmányban
tudtul adta Algir lakosságának, hogy a tartomány
meghódítása óta fennállott katonai kormányzat véget ér s Algir ugy, mint az egész nagy francia
köztársaság, polgári kormányzó alatt élvezni fogja
a szabadság jótéteményeit. — E nagy változás
kétségkívül sok nehézséggel fog járni s főleg a
katonai bureaukracia nagy bajokat okozhat a polgári kormányzónak : de híznak Grévy erélyében
s főleg abban, hogy az anyaországban megsíi árduló viszonyok lehetetlenné teendik a csökönyös
régi elemek ellenzékeskedését.
Oroszországban megkezdődtek a kivégzések
s egy félhivatalos szentpétervári lap jelenti, .hogy
„a szentpétervári kivételes intézkedések igen sike
reseknek bizonyulnak", ezért tehát az ország többi
részeiben is alkalmaztatni fognak. Hogy azonban
e rendszabályok utóvégre sem tarthatók fenn
örökre, azt ai orosz kormánykörök is érzik s a
„Mém. Dipl." szerint még mindig -szó van arról,
„eis korakes" ezért mondja a haragos ábrázatú német í^geh' zum .Kukukk I"
Minthogy a kakuk a karvalyhoz színezetére
nézve némileg hasonlít, azért jónak látta a különben tudós és bölcs Aristoteles azt hinni róla, hogy
a páro'sodás ideje alatt átváltozik karvalylyá. Némely szláv törzsek meg azt beszélik róla, hogy
szegény feje egy csaló molnár volt, de csalásáért
t. i. hogy igen nagy vámot vett az ur megbüntette és átalakult egy minden többi madár által
gyűlölt kakukká, s hogy mindig emlékezzék emberi életére, az ellopott liszttel bemázoltatott.
Olasz- és Görögországban a költözködő kakukkot nagyban vadásszák. Körül-belől 50 fajban
ismeretes és el van a legészakibb tartományokig
terjedve. Azt mondja egy angol természetvizsgáló,
hogy láthatni őt márciusban Milta szigetén a SztJános kenyér fán, a svédpusztákon májusban, az
örökös hó határán a Himalaya hegyláncon -.meggörbült nyírfákon juliusban és ismer.etes f^jos ter
mete India síkságainak narancs ligeteiben novemberben. J..:..> .
Hangja egyébiránt nem valami kellemes,
néha gixeket csinál a mivel nem igen szoktamegnyerni azokat, a kik valami bajban hozzáfordulnak
jövendő mondásért. Gyakran a „kakukk" szónak
csak felét mondja ki, a mit aztán félévre, félhónapra stb. szoktak értelmezni.
Szólni akartam a kakuk természetű emberekről is, de jónak látom felhagyni vele, nehogy
darázsfészekbe nyúljak.
.
A legszebb „kakuk" hang m«lyet valaha halottam mindenesetre azon kedves fiilemiléjé volt,
a kinek a „kakuk" nóta is fülemile hanggá változott torkán. Ez a kakukkoló fülemile -Soldosné.
Szemes.

hogy Suvalof gróf visszahivatván londoni nagyköveti állásáról, átveszi a kancellárságot. A loyálisabb, de elfogulatlanabb körök még mindig azt
hiszik, hogy egyedül Suvalov gróf képes véget
vetni a fenyegető válságnak ; e remény azonban
aligha nagyon alapos, mert épen Suvalov gróf
volt az, a ki a mostani „erélyes" rendszabályokat
sürgette s kijelentette, hogy az orosz nép még' éretlen a szabadságra.
A novibázári konvencióról írja a „N. Fr. Pr." :
A konvencióban eredetileg meg volt állapítva, hogy
az osztrák magyar csapatok megszállják a rogoznai szorost. — Minthogy azonban e szoros utat
Szaloniki kulcsának t kintik, Tőrökország felszólalására Auszlria-May yarország lemondott a rogoznai .szoros megszállásáról. — Felvették továbbá a
konvencióba záradékul, hogy a boszniai és hercegovinai molláhk és immámok kinevezésének joga
egyedül a szultánt illeti, mi által elvileg a szultán
souverainitása elismertetik. Egy másik záradék, a
szultán külön kívánatára azt függeszti a szerződéshez, hogy az osztrák-magyar csapatok a szultán
határozott felhatalmazása nélkül nem léphetik át
a konvenció által kiszabott vonalat és Ausztria
Magyarország Novi-Városban, Prepolyében és Bielopolyeben szabad helyőrséget tartani. Novibazárt
csapataink nem azonnal, hanem csak bizonyos
meghatározott idő multával fogják megszállani,
A hadkötelezettség életbeléptetése Boszniában
Mint a „D. Ztg." jelenti, a közöshadügyminiszteriumban tárgyalások folynak a hadkötelezettségnek
Boszniában és Hercegovinában leendő életbeléptetése iránt. A tanácskozások már annyira haladtak
hogy állítólag már rövid idő múlva megkezdik az
első bosnyák hadcsapat szervezését.
Differenciák monárchíáiik és Románia közt.
Az osztrák magyar és a román kormányok kőzött
egy bécsi lap értesülése szerint fonttSs differenciák
merültek fel. Románia t i. óvást emelt a marhavész törvény kiterjesztése és a szarvasmarha behozatali titalom ellen, mely az országokon kivül
hol a marhavész uralkodik, kiterjesztetett a szom •
szédokra is. Ez Oroszország ellen intézett törvény
t. i (igen helyesen) kiterjesztetik Romániára is,
mely ez által 3—4 millió frt hasziut hajtó marhakereskedésU veszélyeztetve látja és ez ellen mint
a velők kötött kereskedelmi szerződés V. pontjának
megsértése ellen, (a mely pont szerint minden
rendszabály csak kölcsönös megegyezés folytán tétethetik) óvást emel.
Második óvását Románia az osztrák magyar
és angol kormányok ama szándéka ellen emeli,
hogy a Dunai bizottságnak a szárazföldön is adnak a hatalmak kört és egyebek közt feljogosítják
ama egészségügyi rendszabályok keresztülvitelére
melyek Konstantinápolyban elhatároztattak.- A román 'iormány óvást emel további e bizottság ama
joga ellen, hogy Tulcsában és Szulinából kikötő
kapitányokat nevezzen ki, mert akkor ezeknek ter
ritoriális jogaik is volnának.
A harmadik óvás az osztrák magyar kabinet
egy kártalanítási követelését illeti, az iszkányok
indóházának ió]évi közös használatáért, a románok
t. i. most Iszkányban külön pálya udvart akarnak
építeni, anélkül, hogy erre szükség volna. Minthogy
különben Románia érdekében áll a mostani helyzetet fentartani, azt hiszik, hogy ez utóbbi vitás
kérdés nemsokára ki fog egyenlittetni.
A magyarnyelv népiskolái oktatására vonatkozó törvé lyjavaslat részletes tá gyalásában a ház
az 5-ik szakaszig jutott el, s a 2 ik szakasz formulázási módosítását leszámítva — valamennyit a bizottsági szövegben fogadta el. A módosítások közt
a leglényegesebbek a 3-ik szakasznál Irányi Dániel és Grünwald Béla által adattak be. Az előbbi
a már hivatalban levő néptanítóknak és az 1881-ig
kilépőknek négy helyett hat évet akart adni a magyarnyelv megtanulására : az utóbbi pedig a már
alkalmazott néptanítókat egészen fel akarta menteni e kötelezettség alól ; ellenben a vegyes ajkú
községben az oktatási nyelv meghatározását a közoktatási miniszterre kívánta bízatni. Ezen módosítások is mellőztettek.
Kiemelendőnek tartjuk még, hogy a pénzügyminiszter ur azon ülésben nyújtotta be a kisbirtokosok földhitelintézetéről és a Tiszaszabályozási
társulatokról szóló törvényjavaslatokat.

Tarcali Endre titkári jelentése.
Tisztelettel kell megemlítenem Szászországban
élő hazánkfia Zimmermann János szász kir. kereskedelmi ur nevét azon hazafias áldozatkészségért,
melyet általában a haza, de különösen a székelységért tett akkor, midőn a szövészeti ipar felvirágoztatása céljából 12.600 német birodalmi márkát
ajándékozott az egyesületnek, úgyszintén ezen öszszeg eszközlőjének, Jagocsi Péterffy József miniszteri biztos urnák is nevét. Nemkülönben köszöne-/
tet mondok a székely mivelődési és közgazdaságii
egyletnek 100 frt adománya és megígért erkölcsi
támogatásáért és a brassói ipar és kereskedelmi
kamarának 50 frt. adományáért, ez utóbbinak azonban törvényben is rábízott erkölcsi és anyagi támogatásával nem igen dicsekedhetik egyesületünk.
Ezen általános adatok után a t. közgyülésengedelmével áttérek az egyesület által már megindított és tervbe vett alkotásokra.

A központi választmány tartott összesen 20 háború idején a hazavédelmében elszerencsétleneK Ü L Ö N F É L É K
ülést, melyben folyó ügyek is tárgyaltattak, de oly dett harcosok ápolása s ugy ezek, mint családjaik
intézkedések is tétettek, melyek e megye és nép- segélyezése, béke idején minden nagyobb szerenA királyné térdeplője. Azon ajándékok közt,
életérc kiható jövővel birnak.
csétlenségnél segély nyújtása az érző sziv költé- melylyekkel ő Felségeik ezüstlakodalma alkalmáBeérkezett összesen eddig 108 drb. mind el- szete. Az egylet ezen emberbaráti feladatát csak val szűkebb családi körük megörvendeztette, van
láttattak, felterjesztés és átirat 122. sz. melyek egy ugy töltheti be teljes mértékben, ha az egész or- Gizella és Valéria főhercegnőknek egy ajándéka is:
pár kivételével mind közügyünkben tétettek.
szág hölgyei körülötte tömörülnek.
egy drága térdeplő felségas anyjok számára, melyAz egyesület hiven céljához, 1876 tavaszán
Ezen okból egyrészt a tagdijat igen csekély ben az ünnepély napján ő Felségeik áldoztak. Giközgazdasági ügyünk előmozdítása céljából rigai összegre, évi 1 frtra szabta meg, másrészt fősúlyt zella főhercegnő ízléses és művészi kivitelű hímlenma gal kísérletet tett, mi e megye égalji helyi fektet a fiók, illetőleg vidéki egyletek mentől na- zést készített a teritőre, melynek kék selymét hués gazdasági viszonya hoz alkalmas lévén, 1877 év gyobb számbani megalakítására, s azok önálló mű- szonöt különféle szinváltozatu rózsa díszíti. A tértavaszán lentermelesi vándor tanítást rendezett e ködésére.
deplő jelenleg a bécsi palota házi kápolnájában
megye területén, melyet a gazdaközönség elég érA kezdet nehéz, de meg vagyunk győződve, van. Még két angyalt fog reátétetni a királyné.
deklődéssel fogadott, minek alapján 44 hectó rigai hogy sikerülend hazánk összes műveltebb nővilá- Az angyalok kezében kis táblácskákba a két tő
lenmagot hozatott az egyesület vételárbani kiosz- gát érdekközösségünkbe vonni és igy elérni cé- hercegnő névbetüi lesznek bevésve.
tás végett, melyből azonban a beállott árvizek kö- lunkat.
— A királyné ő Felsége e hó 7-én délben 1 óravetkeztében felvidéken és az erdőalyi helységekIsmerve méltóságod hazafias érzületét, alulirt kor meglátogatta az „Erzsébet" árvaleányházat. A
ben, melyek a lentermelésre legalkalmasabbbak, központi választmány egész bizalommal fordul mél- királyné
grófnő palotahölgy kíséretében
164 htó vettetetett csak el. 1878 év tavaszán Csík- tóságodhoz, hogy <"t az alakítás nehéz munkájában kétfogatú Festetics
nyitott udvari kocsin épen az ebéd vémegye területén tartatott hasonló vándortanitás hathatósan segíteni kegyeskedjék.
gezte után érkezett az intézetbe. Matzinger Lujza
kellő érdekel'ség mellett.
Eókérelmünk oda terjed, hogy az alapsza- kisasszony igazgatónő a bejárásban fogadta ő FelAzon reményben, hogy gazdaközönségünk bályokat néhány lelkes hölgy között kiosztani, ségét s az eközben folyosóra gyűlt nagyobb s kiezen, a búzánál többet jövedelmező ipar és keres- aláírásokat gyűjteni, fiókegyletek alkotásában s sebb leányok hangos éíjenzésseí.üdvözölték a Felkedelmi növénytermelést nagy mértékben felkaro- ezekből a vidéki választmány megállapításában fá- séges vendéget. A 9 éves Raics Irma néhány szóladja, egyesületünk az idén is 44 hectó rigai len- radozni s az eredményt velünk közölni szíveskedjék. val üdvözölte a királynét, mire ő Felsége bemutamagot hozatott, melyből semmi sem adatott el.
tattá magának Miksics Gilla, Zádra Mari és Julia
Kiváló tisztelettel vagyunk
Jóllehet mint igazolva van, a termés áztatlanul válMagyar országos segélyző nőegylet tanítónőket s Balázsi Károlin gazdasszonyt. „Azért
tatott be az egyesület által és pedig tisztességes
jötem," mondá ezután a királyné, „hogy megnézzem
Központi választmány
árban. Oka nézetem szerint e téren a közönynek
az intézetet", s megszemlélte az intézet helyiségeit
gr. Zieliy Nándorné, s. k.
az, hogy gazdáink részint szegénység miatt nem
a növendékek kézimunkáit és behatóan tudakozóvehetik a drága magot, részint pedig egyszeri ter dott az intézett viszónyai, a n ö v e n d é k e k szorgalma
mésből százakat akarnak kapni. Pedig, hogy töbstb. felöl. Fél óra múlva ő Felsége a növendékek
bet kapnak e^-y fúld után 6 hónap alatt mint buza
éljenzése közben elhagyta as intézetet, s az idővetés után 2 évben, arról bizonyságot tett több
A brassói „Gazetta Transilvaniei" 31-ik szá- közben az utcán össze gyűlt sokaság lelkes kiáltágazda, ki már lene termelt és beváltott.
mának vezércikkében párhuzamba állítja az 1868. sai közt ült kocsiba s hajtatott végig a sugáruton.
Földmivelés ipar és kereskedelmi miniszter éi az 1869-iki törvényeket és azokból azon követ- Ő Felsége világos-szürke, sötét csikós ruhát,sfekeur ö nagyméltóságának ez ügy érdekében e helyen keztetést vezeti le, hogv minden ujabb törvé iyes te, tollas szalmakalapott viselt.
is meleg köszönetet mondok hazafias eljárásáért, intézkedés csakis a nem magyaroknak adott jo— A sepsi szentgyörgyi ev. ref. ugyházi damidőn a kétszeri lenmag szállítását Rigától Zsol- gok megcsonkítását célozza, s cikkét következőleg
lárda, folyó hó 18 án a „Súgás" nevű erdei mulató
náig portó és vámmentesen, az első évit Zsolnától fejezi be:
helyen
májálist fog rendezni Ezen dalárda többEddig
még
csak
a
kezdetné]
vagyunk,
csak
Brassóig félárban, a másodikat pedig egész díjmentesen szállitatni kegyeskedett, illetve a szállí- is ezentúl fogjuk tapasztalhatni, hogy mit jelent nyire egyszerű iparos polgárokból alakult és áll
az, ha a kecske teljesiti a kertész szerepét. Tehát fenn évek óta, elismerést érdemlő buzgósággal felel
tási költségeket megtérítette.
A három évi termelésből eddig beváltott az nagyon helyesen gondolkoztak azok, a kik azt meg kitűzött céljának. Midőn ezen egyletet s anmondták:
mitsem használhatnak nekünk azon jo- nak szerény törekvéset melegen ajánljuk a t. cz.
egyesület 312.12 kilőmázsát 1065 frt. 23 kr. értékben azon célból, hogy a kézbesítést az egyesület gok, melyeket nekünk megadtok, hogyha magatok közönség fiigyeimébe : kedvező * idő esetén előre
e-szközli, melyre már a szükséges gépeket meg is lesztek azoknak keresztül vite'ével megbízva. Ad- is jóidőtőltést jósolunk. A mint értesülünk, nem csak
szerezte, és hogy a terményt piacképessé tegye játok meg nekünk a lehetőséget arra, hogy ma- a polgári és iparo-, de az előkelőbb osztályok is
és gyorsan kikészíthesse, gőz áztatást alkalmaz és gunk védhessük meg jogainkat, hogy kieszközöl- — már előre is tömeges részvétet ígértek. Figyela Belga módszer szerinti lentörő és simítógépet hessük, miszerint azok respectáltassanak általatok meztetjük a közönséget ez ügyre vonatkozó falragaszokra I
használja a kikészítésnél, melyeknek alkalmazása nem kevésbé, mint mások által.
Meghívás. A háromszékmegyei tanitó-egyeEz a jogok nagy garantia kérdése, a melycsak rövid idő kérdése.
sület orbai köre folyó hó május 20 ikán közgyűről
más
alkalommal
fogunk
szólni.
A lentermelésnek mint igen jövedelmező gazA bukuresti „Timpul* május í-én kiadott 85. lést fog tartani. A gyűlés tárgyai: 1) Az énekkar
dasági ágnak mentől nagyobb mérvbeni elterjedése érdekében tisztelettel kérem a t. közgyűlést, számábanhosszasabban értekezik a magyarnyelv gyakorlata 2) Gyakorlati előadás a „Természetkötelező
tanításáról szóló törvényjavaslatról és eze- rajzból" Bifcó József tanitó által. 3) Ennek bírálata
méltóztasson liatározatilag kimondani, hogy ezen
4) Az Eötvös-egylet, és a kör-pénztárnok számaügyben a megyét megkéri, hogy hasson oda, mi- ket mondja :
Ugy látszik, hogy ez ügy nagyon világos. dásának megvizsgálása. 5) Indítványok. Barátoson
szerint azon községek, melyek a lentermelésre alkalmas helyiséggel birnak, magok közötti kiosztás Majdnem csodálkoznánk a felett, hogy hogyan van 1879 május 8. V é k á s Lajos elnök.
— József főherceg a ,.B. Corr." értesülése
végett a község pénztárából vegyenek lenmagot, ez, hogy Magyarországban csak most készitnek
mert csak igv remélhető, hogy ezen fontos ipar- egy ilyféle törvényt, a milyenre Franciaországban szerint legközelebb Szegedre szándékozik utazni,
Angliában, Németországban, Olaszországban és hogy a nagy szerencsétlenség színhelyét megnövény termelése meghonosul.
Másik nevezetes alkotás, melyet az egyesület Romániában szükség sincsen, mert fel sem tehet- tekintse.
ipati téren tett: a szövészeti tanműhely berende- jük azt valakiról, hogy azon nép nyelvét a mely
— Hajnuld Lajos kalocsai érseknek legutóbbi
zése. Ugyanis földmivelés ipar és kereskedelmi mi- közt él, megtanulni ne akarná. Es, hogyna Romá- Budapestre menetele alkalmával érdekes kalandja
niszter ur ő nagyméltósága 1877 év decemberébon niában találkozhatna ember, a ki románul megta- volt a hajón. Egy gyönyörű 17 éves f leányka nyiBinder Lajos gépészmérnököt, ki mint okleveles nulni nem akarna, a kevésbé okosok méltatlan- tott be .1 kabinjába e szavakkal : „Érsek ur, én
gépészmérnök 2 évig Szász- és Németországban kodnának, az okosabbak pedig békében hagynák zsidó leány vagyok, de annyi sok szépet és jót
képezte ki magát a miifonásban, mint felügyelőt a szegény emberkét, ki azt hiszi hogy körünkben hallottam érsek ur felől, hogy nem birtam ellenál
kinevezte és beküldötte az egyesülethez azon uta- boldogulhat a nélkül, hogy nyelvünket tudná.
lani azon kívánságomnak, hogy megláthassam."
sítással, hogy e téren az egyesülettel együttesen
Ámde a magyar birodalomban egészen más- A főpap mosolygott s székkel kínálta meg vendémegállapított terv szerint az ipar fejlesztéséhez kép állanak a dolgok.
gét, ki pár pillanatnyi beszélgetés után örömtől ra
fogjon és azt teljes igyekezettel fokozatosan emelni
Elmondja azután, hogy az előbb emiitett or- gyogó arczczal futott övéihez, elmondani; hogy
és fejleszteni törekedjék.
szágok egyúttal nemzeti államok, mig Magyaror- „látta az érseket. "
Az egyesölet választmánya megértve a kor szág polyglott állam, mert — ugy mondja — a
— Vasút a Veznvon. Rómából jelentik: Az
intő szavát és a fensőbb helyről jött útmutatást magyar közjog szerint a király nem szól népéhez olasz közmunkaügyi minisztérium a mult héten
1877 év dec. 22 én tartott választmányi ülésében hanem népeihez és Erdélyben nem egy, de több megadta az engedélyt egy a Vezuvon építendő foelhatározta, hegy a rendelkezése alatti Zimmer- nemzetről tesznek említést a régi törvények, El- gas kerekű vaspályára. A munkálatokat azonnal
inann-féle alapból, mely ép e célra lett adva, a mondja, hogy ezen elv kifejezést nyert az 1868-iki megkezdették, s reménylik, hogy augusztus i-én
szövészeti tanműhely berendezésére szakértő Bin- nemzetiségi törvényekben is és czikke ezeket már közlekedni lehet az uj vasúton.
5
der Lajos javaslatára 2400 frtot utalványoz a szük- említi:
— Az erzsébetfalvi egyemeletes iskola felA Habsburgok birodalmában nem egyszer kiséges műszerek beszerzésere, melylyel Binder felügyelőt bízta meg, ki azonnal el is utazott Szász- sértetett meg az államba a nyelv egységet behozni szentelése vasárnap reggel ment végre. Az ünneországba. 1877 évi március hóban már megindult megkisérlette ezt II. József császár, nem különben pélyt taracklövések jelezték, s Szikrássy Alajos
a munka és foly jelenben, hogy mily eredmény- a magyarok, valamint a németek is az 1848—49-ki házában, hol az elöljáróság ez ideig ingyen hasznyel és a szövészeti ipar terén mily fokozatosan, évek után, most a magyarok megint megpróbálják. nálta a helyiséget tanács és tantermekül, szép
arra nézve legyen elég azon elismerés, melyet Ezen terv soha sem sikerült és nem is fog soha számú közönség gyűlt egybe. A templomban megmindjárt kezdetben a földmivelési miniszter ur tett. sikerülni, mert a természet törvényeivel ellenkezik. tartott istenitisztelet után az uj iskolaépületbe történt a bevonulás, hol az érkezőket az erzsébetfalvi
Az egyesületnek ezen tanműhely berendezése Magyarország mindig egy több népből alkotott férfi dalegylet a magyar néphymnusszal s Suda Jáküíül nagy szolgálatot tett Sepsi-Sztgyörgy város állam volt és lesz is és azon kormány a mely ezen nos iskolaszéki elnök emlékbeszéddel fogadták. A
közönsége, mely az intézetnek ideiglenesen, ma- helyzetet megváltoztatni próbálja, megbukik.
megejtett egyházi szertartású felszentelés után Tóth
A románok megadták a budapesti kormány- József kir. tanfelügyelő tartott alkalmi beszédet,
gas haszonbérrel bár, helyiséget adott. A nagyra
törekvő kis városnak ez, de általában a közmive- nak az alkalmat, egy Magyarország 3 milliónyi ezúttal az elhunyt iskola-gondnok Török Flóris
lödés terén szerzett érdemei nem szorulnak dicsé- népéilek is egy elég fontos szomszéd állam sim- arcképét leplezvén le az uj tanácsterembe. Délretre. Vajha minden kis városnak ily lelkes elöl- pathiáikat mások szerezték meg. A törvény végre után az iskola növendékek Vészére, a volt iskolafog hajtatni, de annál roszabb a magyarokra nézve, gondnok özvegy Török Flórisné majálisszerü mujárósága és közönsége lenne 1
mert ez® 11 törvénynek végrehajtása lesz majd azon latságot rendezett.
(Folytatása köv.)
fegyver, a melylyel a hatalmi polcról ledöntetnek.
— A léghajó feltalálásának jubileuma. Mongolfier Adelaid kisasszony, a léghajó feltalálójának
egyik leánya még életben van s 89 éves. Nagy
Meghivas
védelme alatt álló Magyar országos segélyző nőA sepsi-sztgyörgyi önkéntes tűzoltó-egyesü- vagyona van, s nem rég egy párisi muzeumnak
egylet következő felhívást intézte megyénk főisoda
ajándékozta azon érem másolatát, melyet llolet 1879. május hó 11-én, azaz vasárnap d. u. 3
pánjához.
udon készített, s mely a két hires Mongolfier testórakor rendes közgyűlést tart.
Budapest, 1879. ápril 24/
Tárgyai: 1877 és 1878. évi számadásokról az vért ábrázolja. Ez érem a léghajó feltalálásának
Méltóságos főispán ur 1
igazgatóságnak a felmentés megadása és az egye- emlékére készítetett. Mint az angol „Ne'' írja, FranMellékelve van szerencsénk ö Felsége alatt sület alakítása. Kpvszersmind felhivatik az egyesü- ciaországban most intézkedéseket tesznek, hogy a
álló magyar országos segélyző nőegylet alapsza- let minden tagja, hogy az ülésre teljes szereléssel je- nevezetes eseménynek, mely 1783-ban Lyon mellett
történt, százados évfordulóját megünnepeljék.
lenjék meg.
bályait és egy aláírási ivet küldeni.
Az alapszabályokból azon meggyőződést fogja
Az 1879. áprilhó 27-én tartott rendkívüli köz— Párisi apróság. A férj roppantul, köhög. A
méltóságod meríteni, hogy az egylet célja nemes, gyűlésből.
A parancsnokság.
nőcske kétségbe van esve. Találkozik egy barát-

Román lapok a magyarnyelvről.

Az ő Felsége, Erzsébet királyné

n'jével s elősorolja aggodalmát e makacs köhögés
miatt. „Kénytelen vagyok orvost hivatni, mert ha
férjemet elveszteném, belebolondulnék'' „Kibe ?"
— Rejtélyes történet. A mult napokban négy
drezdai előkelő égvén által aláirt sürgöny érkezett
a bécsi rendőrséghez, melyben azon érdekes eset
volt megemlítve, hogy Cantacuzeno Rudolfherceg
tábornok, ki beteg és gyöngélkedő, s a mult szerdán
este 8 órakor Drezdából erőszakkal Bécsbe vitetett
egy szolga és egy francia kíséretében. A rokonok
szivtelensége, kik öt őrültnek akarják feltüntetni,
szerepel a dologban. A tábornokot Oroszországba
akarják hurcolni,és ez okból négy előkelő a bécsi
rendőrség közbejárását kérte ennek meggátlására:
Hogy ebben mi az igaz, még nem volt felderíthető
de annyi tény, hogy Cantacu/anó herceg Bécsbe
csakugyan megérkezett volt s pár órára egy vendéglőben megszállott, de mikor a rendőrség ennek
tudomására jutott, már a krakói gyorsvonattal tova
utazott Pétervárra, s igy közbelépése elkésett.
— liihnllgatás az utcán. E hó 6-ikán délben,
midőn a király a lókiállitásról hazafelé hajtatott,
az Albrpcht uton 2 tót munkás mendegélt, kik
alig hogy a királyi fogatot meglátták, térdre rogytak és egy iratot tartottak kezökben. A király, ki
sógorával együtt ült a kocsiban, megállittatá a fogatot, kihajtott a kocsiból, átvette az iratot és ezzel tovább hajtatott.
— A sírbolt elkészült. Egy olmützi polgár,
már régen az ottani köztemetőben egy családi
.sírboltot rendelt meg, melynek május i-jére kellett volna elkészülnie. Április 30 ikán ezen tudósítással jön az illető munkás megrendelőjéhez, hogy
a sírbolt elkészült. S csodás találkozása a véletlennek, még ugyanazon éjjel megütötte a szél Telarzikot, — a megrendelőt. Számára elkészült a
sírbolt.
— Villamos fény. Edison a villamos világítás
ejy uj nemét találta föl tudvalevőleg, melyre mult
hó 23-ikán megkapta az angol pátenst. E pátensért
sokat kellett küzdenie, mert egyszerre számos föltaláló jelentkezett, kik hasonló készüléket véltek
fölmutathatni.
-- Epizó I a király budapesti idözése alatt.
Nagy derültséget keltett a közönségben a lóversenyentéren egy szegény öreg ember, ki a királyt
minden áron meg akarta szólítani. A rendőrök alig
tudták visszatartani, hogy be 11- menjen hozzá a
dombra. Midőn ő felsége kíséretével együtt távozóban volt,[az öreg utána szaladt s egy addig hóna
alatt cipelt rámába foglalt írást magasra tartva,
utána kiáltott : „Felséges király l Adassa vissza 11
falumat I" Beszéde azonban nem talált meghallgató s'.; az uralkodó a tömeg éljenzése közt elvágtatott s az öreg ember, ismét hóna alájvevén a rámát, elkeveredett a tömeg közt.
— V-ik köz'emény az alólirthoz begyült adakozásokról, a szegedi valamint részben a tiszavidéki árvízkárosultak részére ; I. Görög István igazgató tanár úrtól a Székely Mikö tanodában eszközölt gyűjtésből 37 frt 50 kr. II. Sepsi Szent-györgy
város tanácsa 783 szám alatt be küldött 1) kereskedelmi társulat 155 frt. 2) Csizmadia társulat 41
frt. 60 kr. 3) timár társulat 49 frt. 70 kr. 4) kovács
kerekes, nyerges, szíjgyártó társulat 20 frt. 70 kr.
5) szabó, lakatos, asztalos, építész 15 frt 6) cipész
kalapos, szűcs, bádagos 57 frt 7) ifj, Császár B. és
id. Gyárfás Károly gyűjtése 79 frt. 10 kr. 8) A város közpénztára 100 frt. 9) Nyéki magyar színész
társulata 23 frt. 75 kr. összesen 5 11 frt. 9,5 kr, III.
Méltóságos Béldi Tivadar ur Lila nevű kancája kisorsolásából, a kanczát a szegedi árvízkárosultak
részére 62 számmal el nyrrték, s abból bejött 74
frt. összesen 653 frt. 45 kr. I. II. III. és IV. közlemény összege 1918 frt. 28 kr. összesen 2571 frt. 73
kr. S.-Szent-gvörgyön 187.-1 május hó 7-én P o t s a
József főispán.
— Kimutatás Kézdi Vásárhelyit a szegedi vizkároSultak számára történt adakozásokról. KézdiVásárhely város közönsége 200 frt. Takarékpénztár 50 frt. Szőcs József polgármester 2 frt. Varga
József 1 frt. Hankó Iván 1 frt. Székely Iván ref.
lelkész 50 kr. Székely Ivánné 50 kr - Székely Málvina 20 kr. Székely Ödön 20 kr. Székely Margit
20 kr. Székely Katalin 20 kr. Szabó Sándorné 10
kr. Hegyesi Alajos 1 frt. Becman Ferenc 20 kr.
Papp András 20 kr. Nagy Sámuel 1 frt. Szacsva
Pál x frt. Demeter Andrásné 15 kr. Zajzon Lázár
1 frt. Özvegy Nagy Bálintné 40 kr. Abró Jánosné
50 kr. — II ik iven Kovács Dániel gyüjtőivén
Kézdi-Vásárhelyi kisegitő pénztár, ifj, Kovács Dá
niel 5 frt. K. Csiszér József 5 frt. ifj Szabó Dániel
5 frt. Török Bálint 5 frt Benkő Gyula 2 frt. Kovács Károly kereskedő 3 frt. Molnár Ferenc 2 frt.
Kökösi Károiy 1 frt. Barthos Károly 1 frt III. iv
Erdélyi Károly igazgató ivén. A Kézdi Vásárhelyi
tanitói kör, felső népiskola és elemi iskolák, Óvoda
növendékei gyűjtések A fölső nép iskola növendékei 7 40 kr. Az elemi fiu iskola 10 frt. 72 kr. Leány iskola 13 frt 50 kr. Az Óvoda 6 80 kr. Erdélyi Károly felső népiskolai igazgató 2 frt. Baló
László tanitó 2 frt. Gyöngyösi István 2 frt, Mauthe
János 1 frt. Székely János tanitó 1 frt. 50 kr. Nagy
Károly leányiskolái igazgató 1 frt. 50 kr. Demeter
Róbert elemi fiúiskolái tanitó 1 frt. 50 kr. Barabás
Mór 1 frt 25 kr. Kinta Gergely 75 kr. Szabó Géza
leányiskolái tanitó 1 frt. Bölcskövi Ilona tanitónö
1 frt; Kiss Klára 1 frt. Mitca Mariska Óvoda vezető
1 frt. Simi Vilma óvodai segédtanitónő 1 frt.

Ertek- és vrí/tó-tír/o/yam
a bécsi cs. kir. nyilvános
tőzsdén mtip/s f).

Magyar aranyjáradék
92.60
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
„
II.
„
113.75
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
84-75
„
„
„
1876. évi államkötv.
73.25
„
vasúti kölcsön kötvény
. . . .
107.80
„
földtehermentesitési kötvény . . .
86.—
Temesvári
„
„
. .
82.—
Erdélyi
„
„
. . 82.25
Osztrák egys.-államadósság papírban . .
87.—
Szölődézmaváltsági
„
. . 87.—
„
„
„
ezüstben . .
86.25
„
aranyjáradék
66.75
: 860. állanisorsjegy
67.40
Osztrák nemzetiba nkrészvény
78-95
„ hitelintézeti
„ . . . * . .
125.20
Magyar hitelbank
248.10
Ezüst
—.—
Cs. kir. arany
555
Napoleond'or
9.37
Német birodalmi márka
57-6o
London
117.05

A a r c s z í n fl ital fXcl93dge!
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szappannak bizonyult be és általánosan elismertetett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr.
LEJOSSE-féle

SAVON RAV1SANTE

f.z. a legjobb és legliirnevesebb mosdószappan
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az soha többé nem használ más szappant.
A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . "~3Mf
— Egy darab ára 50 kr. —

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivatalosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan valód

Felelős szerkesztő: MAlik József.
Kiadótulajdonos: Pollik Mór.

Havissante
Dr. LKJOSSti-tóI Párisímu.
Ezen világhírű bőrtisztitó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők.napégés
rezesség, sárga foltok, valamint minden börtisztát
lanság biztos eltávolítására.
A RAVISSANTE az
arcszinnek feltűnően szép
halvány' rózsaszínű, bársonyszerü li tt.il üdességet
ad, a bórt és kezeket vakító feliérs jgüvé és gyön
géddé te;zi, hiisitő és felüditőleg hat s gyöngéd
bört szerez, a legkésőbbi
öregségig

Umrath és társa Prágában,

gazdasági gépgyárasok ajánlják sold kivitel,
nagy munkaképesség és tiszta cséplés által
előnyösen ismert specialitásaikat :

Kézi- és vonó erőre berendezett

cséplő gépekben,

1—8 ló- vagy ökörerőre berendezve, szállítható vagy álló minőségbr 11. Továbbá különböző nagyságban gyártunk szilárd szerkezetű

Tisztit ó-malmokat, s/ecska vágókat, daramalmokat stb

Budapesten valódi minőségben kapható
Török József gyógyszerész urnái, királyutcza
7. szám. Sepsi-Syentgyürgyön Otvex L'ál és
Hetegh liálint urak gyógyszertárában.

Illustrált árjegyzékeket minden nyelven
bérmentesen küldünk ""386Ö?
3—20

Központi szétküldési raktár: Schniire Henrik
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 38—50
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A/, üzlet jövedelme es feltételeiről bővebb felvilágosítást,

kaphatni, a tulaj-

donosnál.
El nem ndlmttísa esetében szükségeltetik egy ii'/Jetvrzető, ki nt-iu I g kereskedői tapasztalattal liir, 40) forint évi fix és 2°/, forgalmi piov. fizetéssel '300 forint
cautio mellett.
PályóztiM h a t á r i d ő m á j u s 2 0 - i k a 1S79

3

3

A sör d r á g a ital
azon bámulatos olcsósághoz képest, melylyel alólirt, 11 esiki utcában, a fonoda volt

helyiségén

újonnan megnyitott vendéglőjeben
kitünö minőségű BORAIT a t. közönség rendelkezésére bocsátja.
Ezen csinosan és szépen berendezett vendéglőben a finom, tiszta bor

literenként 24 krjával,
házhoz hordva 22 krjával kapható.

A t. közönség e rendkívüli olcsó árak mellett nagybani eladásnál még olcsóbb árakban is részesül.
A t. közönség figyelmébe ajánlja vendéglőjét

Ré/er Bernhárd

2—4

Helyiség : Csíki utcában ifj. Császár Bálint-féle háznál, Szabó István vendéglőjével
szemben.

