
ISzerlíessítötiógi iroda 
• S«psi-Szeritgyörgyun 
! a ref.  kollégium épületé-

ben. hová 
a lap szellemi részét illető 
közlemények  küldendők' 

Kiadó hivatal: 
POLLÁK  JAÓR 

.könyvnyomdája  es könyv 
kereskedése, 

hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

Megjelenik ezen lap heten 
kint kétszer: 

csütörtökön cs vasárnap í 

ELŐFIZETÉSI FELTHTKK 

Helyben házhoz hordva, vagy 
vidékre postán küldve 

Egész évre . . 6 frt  — kr. i 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I fit  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

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

A „Háromszéki háziipar-egylet,J és a „sepsí-szentgyörgyí önkéntes tűzoltó-egyíet" hivatalos közlönye. 

Sepsi-Szentgyörgy,  1S79 julius 15. 

Gőzsip füttyétől,  gépek csattogásától, munká-
sok zajától viszhangzó gyárak csarnokai nem nyil 
tak meg előtte ; országos fontosságú  szabályozási, 
öntözési, tagositási tervezetek szemlélete nem gyö-
nyörködtette, nagy horderejű iparos és kereskedel-
mi vállalatok megindításáról nem beszélhettünk 
előtte, bármily szives-örömest tettük volna ezt, de 
előadtuk lelkünk legforróbb  óhajait, még ha szó 
nem kiséri is, már az által, hogy bemutattuk erő-
teljes kézműiparunknak bárkinek becsületére váló 
szolid termékeit, liogy értesüljön a látottakból a 
hiányokról, hogy gyönyörködjék a haladás vágyá-
nak nyilvánulásában, hogy győződjék meg arról' 
miszerint e nép érdemes kulturális törekvéseiben 
a pártolásra és képes pártolás mellett megindult 
nagyratörő emelkedésében elért helyét meg is 
tartani. 

Meglehet, hogy vágyaink egyelőre elérhetlen 
tartományba vonzanak s túlhajtó követelésekkel, 
gyors futamban  akarjuk elérni a magaslatot. — 
Erőnket túlbecsülni: botorság, de készen jutni ucla, 
a hová csak megfeszített  szorgalom és munkásság 
vezethet : hiu kívánság volna, mert ezt véghezvinni 
a világ összes protekciója sem képes. 

Kemény Gábor ő nagyméltóságának az iparos 
testületek fogadása  alkalmával hozzájuk intézett 
szavaiból következtetést vonhatunk, mennyiben 
számítsunk a kormány támogatására és mennyiben 
kell magunkra támaszkodnunk, hogy boldogulásunk 
felé  a helyes utat megtaláljuk. 

Az iparosok szónokának az "ipartörvények 
módosítását és előnyös vámtörvények alkotását 

hangsúlyozó szavaira adott válaszában ő nméltó -
sága kilejtette, hogy e két fő  tényező egyike, az. 
ipartörvény tanulmányozás alatt van, épen a mó-
dosítás eszközlése végett, a második tényező azon -
ban nemzetközi szerződéseken alapszik s változta-
tás rajta a kormány által önkényüleg nem vihető 
véghez. A méltányosság határai között a kormány 

legfőbb  feladatának  ismerj az állampolgárok bajai-
nak gyökeres orvoslását — s nem fog  rajta múlni 
minden erejével oda hatni, hogy a jogos kívánal-
mak kielégíttessenek. 

Másfelől  azonban az; iparosok részéről kell 
hogy a mozgalom meg nduljon, kell, hogy a műve-
lődés szüksége áthassa ez|n osztályt minden ízé-
ben s akkor a nyert áttekfitési  képesség már ma-
ga sok akadályt fog  megszüntetni, a melyek jelen-
leg elhárithatlannak látszanak. 

Ezen irányban — valljuk meg — sok mulasz-
tás történt eddig. Nein tapasztaltuk e csak kevéssel 
ezelőtt az iparos tanonczok iskoláztatásánál, hogy 
hányan mulasztották el a szellemi kincsek megszer-
zésére a tanoncot rászorítani. Pedig e nélkül fél-
szeg az ember, nincs látkore az egyénnek és el 
nyomatva érzi magát az osztály. Ma már alig van 
van abstrakt tudomány-ág, a mely a rajzolási 
ügyesseget nélkülözhetné ; az i p a r r a j z o l á s 
n é l k ü l v a l ó d i e l ő m e n e t e l t n e m te-
h e t . Hány iparos tanoncnak adtak erről felvilá-
gosítást, pedig mily sajnosan érzi a felnőtt  ezen 
hiányt ! 

Neveljük az iparost s z a k s z e r ű e n s ak-
kor eljön az idő, midőn gyönyörködhetünk a leg-
hasznosabb zenében : a gőzsip hangjában, s akkor 
meggyőződhetünk, hogy a kőszénfüst  illata világért 
sem egészségtelen. 

Ü *Mm  <& Cí aAe,* 

A d a l é k o k 
& Háromszéken 1853|4-ik évben lefoiyt 

„Várady-ügyliöz. 
Folytatás. 

Erdővidékvől : Szabó Áron, Borbátb László, 
Gál Dániel, Benedek Dani il'ju s még 3 vagy 4, 
ezek mind bibarcfalviak;  Bíró Ferenc és fc.gető 
Lajos, köpeciek; Bodosi Mihály, Kulcsár István, 
Péter Ferenc baróthiak ; két Sós Elek (apa és fiu) 
vargyasiak ; Nagy Ferenc oloszteleki. 

Küküllőmegyéből  : Kóródi Samu Sülyéröl és 
még. egy társa és a jelentékeny kinézésű Perlaki 
Dániel régiszerü hosszú szűke hajjal. 

Kolozsvárról: Minorics Károly, Lugosi József 
és még egy. 

Bukurestböl: Rákosi Domokos felsócserná-
toni eredetű, br. Rozettinek egy kammerdinere 
(vezetékneve nem jut eszembe) és egy szabó-
mester. 

Ezeken k:vül a Marosvásárhelyt felakasztott 
Török János tanár, Horváth Károly és Gálfi  Mi-
hály is a Vára<ü-ügyféle  compromissió vértanúi. 
Ezért szenvedett Török Jánosné Gálfi  Róza is, va-
lamint keresztúri Berecki Ferenc és ottani pap 
Csiki Áron is, a ki magát szebeni fogságában  bo-
rotvával pusztította el. 

De még mennyi kerülhet vala kálóba, több 
rangos állású is, a kit egyikünk vagy másikunk 
tudott, de elhallgattuk ! Százig is kitelhetik vala 
velők az összes létszám. A bibarcfalvi  ifjak  leiek-
erőtlensége nélkül pedig alig került volna hálóba 
10—12 VáradiVal együtt. 

A tavasz bekövetkeztével  mind átszálütattunk 
Szebenbe, négyen kivül. ezek: Váradi, Bartalis, 
Szabó Áron és Szász Lukács Ezek bitófára  Ítél-
tettek s végrehajtásra S.-Sztgyörgyre vitettek. 

— A h o r v á t r e g nj. k o l á r i s b i z o t t -
s á g julius hó 10-én — imffr  táviratilag is jelen-
tik, ülést tartott Kresztics elnöklete alatt. Áz ü-
lésen a Küldöttség Q tagja volt jelen ; b., Smaics 
lemondott, Mrazovics és dr. Subotics betegek. Az 
albizottság elöterjeszté megállapított üzenetét, 
melyet a bizottság elveiben helyeselt s melynek 
tárgyalását e hó 15-én kezdik meg. 

— A z o l a s z k o r m á n y v á l s á g mAg 
mini'ig vajúdik. A kabinet megalakulását rendkí-
vül nehezíti azon körülmény, hogy a király nem 
hajlandó a parliament feloszlatni,  mart a kain-

Ott a két első felakasztatott,  a más kettő kegyel-
met nyert 20 évi fogságra.  Szép kegyelem ! annál 
jobb a halál. 

Tavaszkezdeten ezen 4 egyénen kívül a töb 
bieket a kormány mind átszállította Szebenbe, va-
lamint a haditörvényszélcet is A foglyok  elhelyez-
tettek a zárdában és egy mészáros utcai épületbe. 
Biztosak voltunk afelől,  hogy senki is el nem lop-
hat ; de a felől  is, hogy el nem illanhatunk. Tud-
tuk azonban, hogy bitófára  nem jutunk ; de az 
elitéltetés mértékének bizonytalansága mindenkit 
epesztett. Ezért sajtóbb a nyomozás alatti fogság. 
Elitéltetés után ugyan is mind a mozgáskör tágabb 
mind pedig a bizonytalanság megszűnik, tudva 
mindenki, mi a sorsa továbbá. E kérdések : sza-
badulok-e? nem-e? felakasztnak-e  ? nem-e? minta 
rásztkórostól az ábránd, nem távoznak el az em-
bertől. Aztán annak tudása, hogy a kormány a 
kriminálfoglyon  tud szánakozni, mert ez nem neki 
árt, hanem másnak, a politikai foglyot  pedig gyom-
rából gyűlöli s irtózik tőle, mint a kígyótól, mert 
az ő sorsa ellen lázong ; ez is nyomasztólag ural-
kodik a politikai fogoly  gondolatain, hoizá szá-
mítva, hogy minden kedveseitől, szokott életren-
détől el van távolitva, tán örökre is stb. Sőt azt 
se tudni, mi foly  a falukon  kivül a világban, sőt 
a felvigyázókkal,  őrökkel találkozva is csak hideg-
séget és ellenséges érzületet érezni: mind ez nern 
élet, nem vigalom. 

Ápriltől augusztus végéig eldőlt többünk sorsa. 
Mikor átszállítottak M.-Vásárhelyről Szebenbe, a 
szállítás rajtam volt kezdve fegyveres  őrizettel fu-
varon. Erre a fogolytársak  azt mondták : „Pap 
elől pokolba s utánna a község I" JIS ez igaz is 
volt két tekintetből : mert a politikai fogság  elég 
pokoli helyzet és az ördögök kezében voltunk s 
csak az ördögök táncát jártuk ; s mert Szebenben 
már minden részvét nélküli sőt kárörvendő idügen 
elem légkörében kellett sóhajtoznunk, abban a 
Szebenben, melyet a forradalom  „bünfészek"  ne-
vezettel tisztelt volt meg. 

rák feloszlatásától  s illetőleg az uj választásoktól 
nem várja a jelenlegi helyzet megváltozását, s e 
mellett nem akarja az országot kitenni azon agi-
táció knak, melyekkel a választások a jelenlegi 
körülmények között okvetlenül járnának, midőn 
az őrlési adó, a választási rendszer és a kamra s a 
szenátus közti alkotmánykérdés vannak napi-
renden. 

Egy ideig szó volt arról, hogy Sella-kabinet 
alakitassék. Ily kabinet azonban Nicotera nélkül 
nem volt lehetséges; Sella ugyan a maga részé-
ről beleegyezett volna va'amiképpen abba, hos;y 
Nicotera is belépjen a kabinetbe, de a jobboldal 
mérvadó személyiségei oly ellenszenvvel viseltet-
nek iránta, hogy e kinevezés a pártot kétségtele-
nül megoszlatja, mi által Sella kényszerítve lett 
volna a baloldal egy részére támaszkodni. Ily kö-
rülmények között Sella maga jelentette lei, hogy 
minisztériumot alakítani képtelen. Ezen kombiná-
ció meghiúsulta után egy uj Depretis-kabinetről 
volt szó, melyet sokan lehetségesnek hisznek, ha-
a korább^ kabinet legellenszenvesebb tagjai nem 
neveztetének ki újra. 

A legutóbbi hirek szerint a kabinet megala-
kult Tagjai lennének Cairoli, Villa, Baccarini, 
Grimardi, Parey, Vare, Bouelli, Acton és Mussi. 

— A z s i d ó k é r d é s . A hatalmak, mint 
tudva van, Romániát figyelmeztetni  akarják, hogy 
a berlini szerződésnek a zsidó kérdésre vonatko 
zó pontját hajtsa végre. Ez ügyben a kezdamí-
nyező Németország volt, előbb Angliát, aitán 
Franciaországot szólítva föl,  hogy indítványát tá-
mogassák. Olaszország szintén csatlakozott a töb-
bi hatalmakhoz. 

Miután a hatalmak megegyeztek a teendő 
lépés iránt, arról volt szó, melyik hatalom vegye 
az ügyet kezei közé és ma ryarázza me^ Románi-
ának, minthogy fenyegetésektől  eleinte el akartak 
tekinteni. Ekkor a bécsi kabinet a hatalmak oha 
ját azzal az ajánlattal előzte meg, hogy a román 
kormányt, mielőtt végső lépésre határozzák el ma-
gukat, barátságos uton indítsák a hatalmak óhajá-
nak teljesítésére. Ezzel a feladatul  Hoyos gróf 
osztrák-magyar követ bízatott meg éí utasíttatott 
hogy a román kormánynak a hatalmak jogos kö-
vetelésének nem teljesítése esetében ama hatal-
mak kollektív lépését helyezze kilátásba, kik Ro-
mánia függetlenségét  hivatalosan eddig még el 
nem ismerték. 

Hanem mégis nem estünk be mindenestől po 
kolba, mert több kivégzés nem történt, hanem el-
itélés hosszabb vagy rövidebb időre terjedő vár 
fogságra:  Bradra, Pétervárra, Józsefstadtba,  The-
rézienstadtba, Ülmützbe ; némelynek az addigi nyo-
mozás alatti fogságidő  könnyebb nemű büntetésül 
számítva be, elbocsáttatott. ÉÍ igy a kimondott íté-
letek h a n g z o t t a k h u s z é v i f o g s á g t ó l 
le, fél  évi beszámítással elbocsátólag. Részemre 
ezen utolsó legkisebb és legkönyebb adag volt 
juttatva. De ez magára nem történt, hanem amúgy 
emberül, kellett kiokoskodnom kitelhető észfacsa-
rássál. És mindez többnyire a bibarcfalvi  fogoly 
ifjak  ügyetlen és tájékozatlan vallomásaiból ere-
dett. Ezeknek mindent annyira megtudni és átlátni 
engedni, a különben igen derék Yáraditól isköny-
nyelmü meggondolatlanság volt. 

Fogságom után. 
Én ugyan megszabadultam, de mások sokan 

tovább szenvedtek. Itthon a császári szelindek 
Kovács kapitány felügyelete  alatt amúgy ártatla-
nul kellett magamat viselnem. Mint tulajdonkép 
el nem itélt, hivatali állásomba visszaálíhattam. 
melynek azon távollétem alatti administratiojáről 
környéki paptársaim buzgó barátsággol gondos-
kodtak ; egyházam tagjai pedig kimondották, hogy-
ha több évekig elitéltetem is, maradnak a helyet-
tes adminisztráczióval és más papot sehogy sem 
állitnak, hanem szabadulásomig fizesse  nőm a papi 
jövedelemből a fáradozókat.  Szerencsére nem volt 
szükség reá, reágondolnom ma is kedvesen jön. 

Bármily éber császárias felügyelet  mellett is 
azonban volt nekem ^gondom arra, hogy az oly 
nagy féltékenységgel  'elfüggönyözött  külföldi  han-
gulatra kipillanthassak, a külföldön  lehűlt, de a 
menekülteknél csak mint tetszhalott hangulatra. 
Itt nevezetesen egy pár tárgyhoz juthattam : egyik 
egy londoni hírlapi közlemény Kossuthról nov. 
13-áról i84g, a másik a Czecz János menekült em-
lékirati könyve németnyelven, tán Hamburgban 



Függelék 
nz „Értesítés az erdélyi gazdák ötödik vándorgyű-
léséről és az avval összekötendő tárlat és cselédju-

talmazásról" ciniii prognuniiilioz. 
n. „ Termény tárlat" V. osztálya: iléhészot 

után beékelendő : 
„VI. osztály. 

1. Fanemüek, u. m. szerszámfa,  nyers, fara-
gott és félig  kidolgozott fa  és faátmetszetek. 

2. Ásványok  és kőzetek. (Az Erdély délke 
leti részében előforduló  ásványokról és kőzetekről 
figyelmeztetésül  liirlapilag külön jegyzék fog  köz-
zététetni.) 

Az „Eszköz és géptárlat" I. osztályába még 
felvétetett  : „gazdasági szekerek." 

A „Házi ipar tárlat" VII. osztálya a „tápipar" 
következőleg bővítendő : 

„1. Lisztek, dara, derce, árpadara, tarhanya, 
tészták és sütemények, különösen az olyanok, 
melyek kivitelre alkalmasok. 

2. Füstölt és pácolt húsok. 
3. Gabonából és egyéb terményekből készült 

szesz, ecet, likőr, sör, exportsör." 
A beküldendő mennyiségek elősorolásával be-

küldendő : „lisztekből s affélékből  legalább 2 kiló 
(mintegy 4 font)  ; a húsfélékből  megfelelő  darab : 
szesz- és ecetből 2 liter (mintegy 1 kupa) : li-
kőrből a kereskedelemben előforduló  mértékben ; 
mindennemű sör palackokban, oly minőségben, 
mint a bor lesz beküldendő." 

Az újonnan felvett  terménytárlati VI. osztály-
ra vonatkozolag beékelendő : „a nyers anyagok 
különösen szép példányai dicsérő oklevelet nyer-
nek."— 

A vándorgyülési és tárlati „Intéző bizottság-." 
Sepsiszentgyörgy, 1879 julius hó 3-án. 

Potsa József,  Málik József, 
bizottsági elnök. bizottsági jegyző. 

B. Kemény Gábor háromszéki utja. 
Alig hisszük, hogy olvasóinknak kellemesebb 

szolgálatot tegyünk, mintha a miniszter ur nagy-
fontosságú  székelyföldi  útjáról, fogadtatásáról  le-
hetőleg kimerítő tudósítást hozunk. 

Lapunk mult számából térhiánya miatt sok 
érdekes részi t maradt ki, amiket e helyen már 
csak a histórikus összefüggés  kedvéért is közöl-
nünk kell. 

A miniszter ur ugyanis a szövő tanműhely 
meglátogatása után megnézte a tűzoltói helyisé-
get a felszerelvényeket,  melyeket Kelemen Lajos 
főparancsnok  mutatott meg. Az őrtanván ez alka-
lommal diszőr volt felálliva.  Mindenesetre már 
magában azon körülmény, hogy városunk egy 
szépen felszerelt  tűzoltói őrtanyát megmutathatott 
a miniszternek, már elég szerencsés helyzet s 
városunkról a kedvező képhez, melyet magának 
a miniszter ur alkotott, jelentékenyen hozzájárult. 
Vajha közönségünk érdeklődése ez intézmény 
iránt arányban állana ann ik szükségességével, 
melyet élénken hangsúlyozott magas vendé-
günk is. 

A bemutatásokról is meg kell még emlékez-
nünk. D. e. 11 óra után a különféle  testületek tisz 
telgő küldöttségeit fogadta  a miniszter és pedig 
a következő sorban : első volt a megyei tisztikar, 
ezután következtek a megyei reform  egyházmegyei 
lelkészek képviselői, élükön Csiszér Gábor esperes 

kiadva, a magyar forradalom  menetrendének, for 
dulatainak és bevégződésének, valamint keletke-
zése okainak is tüzetes leirásával. 

A hírlapi közlemény igy hangzik : 
A napokban érkezett városunkba és szeren 

esések vagyunk vendégül fogadni  egy férfit,  kit 
Európa bámul. E férfi  Kossuth Lajos, Magyaror-
szág kermányzó elnöke s azonnal Palmerston lord 
által az ő részére vásárolt villáját szállta meg. E 
villa Palmerston képcsarnokával volt diszitve, s 
mintegy büszkén fogadá  szeüemdus uj birtokosát 
f.  hó 8. d. e. 9 órakor. Palmerston lord által kiesz-
közölt egy órai audentia rendeltetett s Kossuth L. 
ide vezettetett. 

O felségének  a királynénak elismerhetlen 
vala hangulata. Kossuth L. megjelenvén egyszerű 
magyar öltönyben, hibátlan angol kifejezéssel  szóla 
térden állva : „Üdvözlöm felségedet  I ég malaszja 
szálljon felségedre  !" — A beköszöntés után a ki-
rályné helyéből felkelt  s könnyes szemekkel igy 
válaszolt: „Keljen fel!  azon fajhoz,  melynek ön 
ivadéka, nem illő térden állva igazságát s oltalmát 
kérni I tudom, hogy azon vitéz nemzet nevében 
jön; mely igazságot követelve nemes vérével árasz-
totta szülötteföldét;  mondja ki hős nemzete kíván-
ságát és legyen biztos, hogy annak teljesítésében 
hatáskörömén belől nemcsak királyi helyeslésemet, 
gyámolitásomat nyeri, sőt a mi azt túléri, a felett 
(Palmerston lordra mutatván) az angol nemzet par-
lamentje kir. jóváhagyásommal határozand." 

Erre Kossuth L. előterjeszté kérését s befe-
jezé ezen szavakkal : 

úrral, ki igen talpraesett beszéddel üdvözölte a 
minisztert, majd a kir. hivatalnokok, a méntelep 
tisztikara, a helybeli ref.  középtanoda gondnoksága 
ez utóbbi Réz Farkas vezetése alatt, továbbá Vajna 
Sándor kir tanfelügyelővel  élükön a helybeli taní-
tótestület tisztelgése következett. A bemutatások 
végén egy megható jelenetnek voltunk tanúi. A 
megyeház nagytermében várta ugyanis a minisz-
ter urat a helybeli kereskedő, iparostársulatok s 
egyéb testületek képviselete. Ezek nevében Ba 
rabás József  helybeli timár értelmesen s bizonyos 
szónoki hévvel elmondott beszédben üdvözölte a 
minisztert, feltárván  az ipar és kereskedelem hi-
ányait, kérve a miniszter buzgó támogatását. Az 
egyszerű iparos szép beszéde láthatóan kellemes 
benyomással hatott a miniszter úrra, ki egy liosz-
szabb kitűnő szakavatott beszédben válaszolt. 

Az ebédről és annak lefolyásáról  már mult 
számunk hozott volt tudósítást. Ez alkalommal még 
Seethal Ferencz urak múltkor említett beszédét 
közöljük a következőkben. 

M, Seethal Ferenc beszéde. 
Nagyméltóságú miniszter ur ! 

A közelebb lefolyt  időben országszerte s 
iranyadó körökben különösen a magyar ipar felka-
rolásának és fejlesztésének  szüksége lett hangsú-
lyozva ; mi tekintve a jelen terhes és nyomasztó 
mezőgazdászati s rendetlen birtokviszonyokat igen 
alkalmas időben s igen helyesen történt : s bárha 
az eszközök iránt, a melyekkel a nemzet ezen 
célját elérni óhajtja, még magunk sem vagyunk 
tisztában, mindazonáltal egyetértünk, abban hogy a 
magyar ipar meghonosítására és annak előmozdí-
tására, a magas kormány utasítása és vezetése 
mellett, maga a társadalom van hivatva. De hogy 
ebből kifolyólag  országos iparunkat kellően támo-
gathassuk, nem szavakra és ives phrazisokra, ha-
nem tettekre van szükségünk, tettekre van szüksé-
günk, ha életkész és áldozaterős nemzet akarunk 
lenni, tettekre van szükségünk nemzeti jövőnk jól 
felfogott  érdekében és a legszentebb hazafiság  ne-
vében is. 

ttz  volna nméltóságu miniszter ur már a kö-
zel jövőben a teendőnk s hinni és remélni akarom, 
a magyar társadalom magát az irányban érvénye-
sitni is fogja. 

A háromszékmegyei háziipár és ipari oktatást 
terjesztő e/yesület által Sep-i-Szentgyörgyön fenn-
tartott szövészeti tanműhely, nméltóságu miniszter 
ur, még mindig a kezdet nehézségeivel küzködik 
s dacára azon körülménynek, hogy a székesfehér-
vári országos kiállításon szorgalmának és szakér-
telmének szép jelét adta, miről nméltóságod is 
személyesen meggyőződni méltóztatott, az által, 
hogy a nevezett kiállításon oly ipartermékekkel 
jeleni meg, a melyek rövid idő alatt csekély támo-
gatás mellett oly iparágakká fejlődhetnek,  hogy 
azokból a gazdasága csekély jövedelméből többé 
megélniés családját fenntartani  nem tudó elszegé-
nyedett székely nép, maholnap magának dus ke-
resetforrást  nyithat. 

A kormány ujjá alakulása alkalmával n .iéh 
tóságod az összes törvényhatóságokhoz intézett 
köriratában közgazdászatunk minden ágában er-
kölcsi és anyagi támogatását helyezte kilátásba. 

Nagyméltóságod ebbeli igéretét ezen szövé-
szeti tanműhelyt illetőleg csakhamar a tett követé, 
mert részben nagyméltóságodnak, részben pedig 
Sepsi Sztgyörgy városa áldozatkészségének kö-
szönhetjük, hogy a szövészeti iskola már alkalmas 
helyiséggel bir s hasonlóképen akarjuk s reméljük 

„Felséged lábaihoz borulok szegény leigázott 
nemzetem nevében, kérvén, hogyha felséged  ki tárt 
karokkal a nemzet szabadítását kieszközölni mél-
tóztat, a hála millió gyöngyeivel ékiti koronáját !" 

A királyné erre igy folytatá  beszédét: „Mi 
a pénzbeli zavar dolgát illeti, bajtársainak rendel-
kezésem alatt álló vagyonom, drágaság? ím szol-
gálatokra nyilvánítom. A mi hazájok politikai vi-
szonyát illeti (Palmerston ijrdra mutva), arról a 
parlament teendl" 

Lord Palmerston válaszolt: „Felséges király-
né I parancsa hü népeinek akarata s óhajtása 1" 

Ezek után ő felsége  kezét nyújtván Kossuth-
nak, mondá: vigasztalja és bátorítsa elkereredett 
testvéreit s biztosítsa kir. kegyelmemről! Ön pe-
dig kedves lord, gondoskodjék, hogy kedves ven-
dégünk itt léte alatt kényelmi hiányt ne szen-
vedjen." 

Czecz János emlékirata. 
Ezt átolvasgatva nem találtam újságnak, át-

élve és tudva forradalmunk  történetét legfölebb  a 
külföldi  hangulathoz alkalmazkodás izét kerestem 
benne : hanem akadtam a végén oly valamire, a 
mit lejegyeztem és ide írok : „Sok vér folyt  el; 
de nem folyt  el mind. Bár ezerek búsongjanak 
kényszerült vagy önkéntes száműzetésben, bár eze-
rek testesitessenek be az önkény birodalmába, 
bár ezerek szenvedjenek rabbilincsen ; felvilágland 
egykor egy hajnal, mikor a serkentő kakasszóra 
feltámadnak  a bosszúálló néptömegek s az évszá-
zadokon át imádott önkény a szabadságharcosok 
lálói alá roskad: mert maga az önkény hintette 

köszönhetni, hogy ezen fiatal,  még zsenge intézet 
maholnap egy hatalmas és Háromszékmegye lakói 
anyagi jólétét biztosító iparteleppé alakuljon át. 

Fogadja mindezekért nméltóságod őszinte és 
hálás köszönetünket és elismerésünket s engedje 
remélenünk, miszerint nméltóságod ezen fiatal  s 
szép reményekre feljogosító  iparintézettől a jö-
vőben is jóakaró p á r t f o g á s á t  megvonni nem 
fogja. 

Ajánljuk magunkat nagyméltóságod jóakara-
tába. 

B Kemény Gábor miniszter ur, kőrútjában 
K.-Vásárhelyre  érve, a város végén felállított  dísz-
kapunál nagyszámú polgárság és zászlókkal kivo-
nult ipartársulatok élén a polgármester üdvözölte 
őszinte meleg érzésből származó csinos beszéddel 
s az erre felhangzott  éljenzés a leglelkesebben is-
métlődött akkor, midőn ő excellentiája e város 
iránti érdeklődését azzal is indokolta, mert legelső 
tanítója Jancsó Ádám, kecskeméti derék tanár volt 
a ki ezen város szülöttje. 

A díszes nagy tömeg a leglelkesebb ovatiok-
kal kísérte a szintén gyalog menő miniszter urat 
szállására, hol a r. kath papság, törvényszék, já-
rásbíróság, ügyészség, honvéd tisztikar, adóhiva-
tal, pénzügyőrség, tanitói testület, ev. ref.  egyházi 
tanács, ipartársulatok elnökei s a városi tanács tisz-
telgéseit fogadta. 

Esti 9 órakor a diszesen kivilágított piacon 
keresztül ment a közvacsorára, mely csinos felkö-
szöntésekkel fűszerezve  kedélyesen folyt  le. 13-án 
reggel 7 órakor megszemlélte a piacon rögtönzött 
kiállitást-

Elismerését fejezte  ki a jó minőségű kenyér, 
székely különlegességet képező mézespogácsa és az 
ottani mümalomban készített lisztek felett.  Előnyös-
nek találta a kanadai zab meghonositását is. A 
butornemüek megszemlélése alkalmával fel  lett 
hiva a figyelme  azo 1 legegyszerűbb festett  lágyfa 
butornemüek re, pl. ágyak, padok, stb., a melye 
ket a kézdivásárhelyiek ezelőtt százával, ezerével 
vittek Moldova piacaira, de most oly magas vámot 
kell fizetni,  hogy magáért a vámösszegért majd-
nem az egész bútort odaadhatná, a munka és mi-
nőség azonban a célnak megfelel  és azon árért ki 
tűnő jónak találtatott. 

A bőrnemüek szintén valódi jó minóségüek s 
azon körülményre vonatkozólag, hogy a romániai 
vámokon az ezen bőrökből készült közönséges 
bőrmunkákat jóságuk és kinézésük miatt finom 
bőráruk képen vámolták meg, kegyes volt az il-
lető iparosokat ő excellentiája megnyugtatni, hogy 
a romániai kormánynyal általa folytatott  tárgya 
lások utján jövőre biztosítva lett, miszerint ezek 
csak mint közönséges bőráruk ugy vámoltatnak 
meg, a mi felettébb  fontos  körülmény, ha meggon 
doljuk, hogy egy méter mázsa közönséges bőr-
munka 45 s ugyanannyi finom  börmunka 90 franc, 
a mit aranyban kell fizetni.  A csizmák kitűnőek 
és bámulatos olcsóknak találtattak, ugy hogysem 
ő excellentiája sem kísérete nem hallgathatta el 
azon körülményt, hogy miért nem viszik ezeket 
nyugatra is, mert tekintve a szállítási előnyöket, 
már csak Szász-Régen környékén elég haszonnal 

el az egykor ellene kikelendő vitézi sárkányfoga-
kat. Beteljesedik ekkor a költö szava : 

„Elesett a hires Trója 
S annak fényes  Iliona, 

Priamus, a boldog, büszke, 
Minden hive és kedvese, 

A főpolczról  legördültek, 
Trónostul mind elsülyedtek 

Azon könyv belső lapoldalán találtam felje-
gyezve az akkor külföldön  hirdetett eladó ujdon 
könyvek német című jegyzék sorozatát, melyek 
akkor reánk nézve jórészt tilosak valának; ezek a 
következő cimüek ! 

Feldzug der uníarischen Armée im Jahre 1849. 
Der Centralstaat, und der foederativ  Oesg 

terreich. 
Glockeruf  zám Für.stenc.ojgress^^j 
Enthüllungen aus Oesterreichs-jüngst Vergan-

genheit. 
Gráf  Ludwig Battyány. 
Politische Bilder aus Ungarns Neuzeit. 
Die russische Intervention. 
Der Wahrheit noch eine Gasse, dem Frieden 

eine Bahn. 
Ezek mint forradalmunk  eredményei, mind 

az osztrák kormány rovására keletkeztek és igy 
Magyarország figyelme  előtt eltitkolandó könyvek 
voltak. Nem csoda tehát, ha a menekültek azok 
kedvező hangulatánál fogva  a forradalom  újból 
felszithatására  gondoltak és tényleg intézked-
tek is. 



adhatnák el, a csizmák között is volt egy épen 
kézdi-vásá rhelyi különlegesség az u. n. degettes 
csizma, melyet szintén figyelemmel  szemlélt meg. 

A szíjgyártó munkák között kitűnő csinos 
hámszerszámok találtattak és ezek kö zött kü-
lönlegességek a tört bőrből készült fehér  szijjhámok 
melyek [degettel (kátrány) beáztatva a legtar-
tósabb kemény gazdaság i hámokat képezik. 

Kiváló figyelmet  ébresztett a kalapip ar, me-
lyek között oly kitűnő minőségű, könnyű kala-
pok találtattak, hogy ö excellentiája egyet azon-
nal meg is vásárolt. 

Ugy ezek, mint a más elősorolt és többi cik 
kek is kiválóan külkereskedés tárgyait képezik, 
főleg  Moldovába az ojtozi szoroson át. 

Csak rövid időre szabott szemléje alatt meg-
hintette a jó és célszerű váltó-ekéket, gazdasági 
eszközöket, hordókat, melyek szintén elismerését 
érdemelték ki, nemkülönben a szép és jó fajtájú 
sertéseket, lovakat és Tóth István kitűnően hizlalt 
ma;háit stb. 

Fél 9 órakor diszes kocsisortól kisérve 
megindult Soósmezőre az ojtozi szorost és vámhi-
vatalt megszemlélni s természetes, hogy az útban 
eső kövségek ünnepélyes díszben, zászlókkal üdvö-
zölték mindenütt, Bereckben a diszkapunál a pol-
gármester taracklövések között mondott üdvözlő 

beszéddel fogadta,  felkérve  ő excellentiáját a ha-
társzéli forgalom  könnyítésére s a fegyveradó  el-
törlésére közreműködni. 

Soósmezőre érve a görög n. e. román espe-
res magyar szavakkal elnézést kérve azért, hogy 
a magyarnyelvet még teljes folyékonysággal  nem 
beszéli, hazafias  érzelmű román beszéddel üdv ö-
zölte ő excellentiáját. Itt minden pihenés és az ut 
fáradalmainak  számbavétele nélkül azonnal meg-
szemlélte a miniszter ur a vámhivatalt s kiváló fi-
gyelemmel azon gyapjú mosót, melyet egy kis-
sebb társulat most állított fel  Ennek felállítása 
nem csak célszerűnek, hanem vidékünk sőt orszá-
gos érdekű kereskedelmünk szempontjából is fe-
lettébb szükségesnek ta,áltatott. Pár év óta a 
gyapjú szállítás e vonalról egészen más természet-
ellenes vonalra tereltetik, pedig Dobrudzsa és Bes-
arabia dus legelőiről csak is itt van a természetes 
egyenes vonal, Szükség tehát nemcsak a belföldi 
gyapjúnak kereskedelmi cikké tételére, hanem ezen 
behozatalnak ránk nézve elónvös biztosítására ide 
egy az igényeknek teljesen megfelelő  gyapjú mo-
sót állítani fel. 

Sajnos, hogy a most építkező társulat nem 
adja jelét annak, hogy vájjon képes leend-e e ba-
jon segíteni, illetőleg lesz-e oly tőkéje a mely be-
vásárlás és beruházás tekintetében a szükségnek 
megfelelő  legyen. 

Ha szabad őszintén tenni véleményt, erre 
nézve szükség lenne egy tekintélyes tökével biró 
társulatot állítani össze, mert ha csak félig  vagy 
részben felelnek  meg hivatásuknak, a gyapju for-
galom végkép eltereltetik és meg nem bocsátható 
hibát, mulasztást követnek el vidékünk rovására. 
Délután 7 órakorra visszaérkezett ö excellentiája 
I>.-Vásárhelyre s ott még a háromszéki Erzsébet 
árvaleány nevelő intézetet megszemlélve s az ott 
tapasztaltak és látottak felett  megelégedését kife-
jezve jött tovább S.-Sztgyörgyre. 

Sep9Í-Szentgyörgyről a miniszter ur Potsa 
József  főispán  ur és többek kíséretében folyó  hó 
15-én reggel 8 órakor indult el Élőpatak felé. 

Útközben a lienedekniezöii Móga János g. n. 
e. esperes fogadta  román nyelven tartott üdvözlő 
beszédével, melyre a miniszter ur igen előzékenyen 
válaszolt. Válaszában kijelentette, hogy a román 
népnek mint magyar honpolgároknak üdvözletét 
szívesen fogadja. 

Majd Élőpatakra érkezvén a miniszter, — itt 
Székely Gergely üdvözölte őt hosszasabb szép be-
széddel ; kiemelte a szónok a kormány érdemeit 
az ipar, gazdas^ífr^s  kereskedelem érdekében ki-
fejtett  huzgóságáért, hivatkozván a miniszternek 
szakavatott nagyszabású körlevelére, meleg han 
gon ajánlta a fürdőt  és annak érdekei előmozdítá-
sát kegyes jóindulatába. A miniszter ur itt is ta-
láló választ adott: ajánlta a birtokosság figyelmé-
be a rendet, az olcsóságot és tisztaságot, hogy té-

tessók lehetővé minden igényeknek minden irány-
ban megfelelni  a fürdőbirtokosság  részéről. 

Arapatakou diszkapuval, koszorús leányok s 
a lakosság nagy tömege várta a minisztert, kit 
Csulak Zsigmond ref.  lelkész fogadott  üdvözlő ke-
rekded beszéddel, melyre a miniszter szívélyesen 
ráUieolt. 

Hidvégen gyönyörű zöld lombokból font,  dí-
szesen ékített diszkapu volt felállítva,  fehér  ruhába 
öltözött leányok virágcsokrokkal s nagyszámú ün 
nepiesen öltözött falusi  néptömeg várta az érke 
zőt. A kapun kivül Nagy Sándor ref.  lelkész ur a 
következő beszédet mondá el : 

„Nagyméltóságú miniszter ur I 
Kegyelmes uram 1 

Hidvég község birtokosai, kereskedői és ipa-
rosai nevében van szerencsém nméltóságodat üd-
vözölni. Ürülök, hogy kifejezést  adhatok azon pol-
gári hűségnek, törvény és alkotmányos kormá-
nyunk iránti tiszteletnek, a mely itt Székelyföl-
dünk egyik végfokán  keblünket, nyelv és feleke-
zeti különbség nélkül dobogtatja. És ezt annyival 
indokoltabbnak vélem hangsúlyozni; itt hol a kü-
lönböző nemzetiségek részint együtt laknak, részint 
sürŰDben érintkeznek. 

Örülök, hogy ez érzelemnek kifejezést  adha-
tok alkotmányos kormányunk egyik legméltóbb 
tagja előtt. Fogadja nméltóságod kegyesen tiszte-
letadóját tőlünk, a mely szivünk talajának önkén-
tes tiszta terménye. 

Könnyen és szivesen fizetjük  ezt alkotmányos 
kormányunknak, de legszívesebben és legnagyobb 
készséggel épen nméltoságódnak, ki hivatva van 
oda működni, mint földmivelés-,  ipar- és kereske-
delmi miniszter, hogy egykor felszabadulva  földünk 
iparunk és kereskedelmünk az előítéletek s feudá-
lis maradványok békóiból s a külföld  nyomása 
alól azok után is könnyen és szivesen fizethessük 
adóját. 

Áldás kisérje lépteit, siker koronázza intézke-
déseit ! Mi kérjük a mindenhatót, hogy nméltósá-
godat, a nagynevű ősök részint egyes, részint hi-
vatali utódát, Erdély jelenlegi gondviselésszerű 
férfiút,  az embert, a minisztert sokáig éltesse! 

Éljen I" 
A miniszter ur meghatottan felelt  a „régi ta-

nulótárs"-nak. Válaszában utalt a különböző nem-
zetiségeknek egy közös haza területén való egy 
célra törekvésére. Kiemelte az ezen vidéken lakó 
nemzetiségek békés együttérzését s azt továbbra 
is lelkűkre kötötte. 

Kölüiiben szintén diszkapu volt a miniszter 
tiszteletére felállítva.  A község nevében jól átgon-
dolt beszédben ifj.  Barabás Sándor üdvözölte a 
minisztert, különösen hangsúlyozván Háromszékre 
nézve — mint „egy szükséges dolgot" — a t a g o -
s í t á s t . 

Nagy Aj tán Bartha János országgyűlési kép-
viselő mondott emelkedett szellemben, szónoki me-
legséggel tartott, magas színvonalon álló üdvözlő 
beszédet. Beszédét közöljük a következőkben : 

„Nagyméltóságú miniszter ur ! 
Kegyelmes uram I 

Azon sok üdvözlés és tisztelgés után, mely-
ben nagyméltóságod a közelebb mult napokban 
érdeme szerint részesült — s habár ki is van szá-
mítva drága ideje, — legyen szabad nekem mégis 
ezen járás főhelyén,  annak s az it; részben jelen 
levő értelmiség nevében nagyméltóságodat üd-
vözölni. 

Midőn nagyméltóságodnak ő Felsége általi 
Isinevezéséről értesültünk s midőn a nagyméltósá-
god által kibocsátott körlevelet elolvastuk, mind-
nyájunk keblében föléledt  a remény, hogy hazánk 
s különösen az eddig mostoha gyermekként ápolt 
Erdély s abban székelyföldünk  közgazdasági vi-
szonyai uj lendület nyernek s azok föl  fognak  vi-
rágozni. S valóban nagyméltóságodnak azon ke-
vés idő alatti működése is, a mióta ezen állását 
elfoglalta,  meggyőztek arról bennünket, hogy re-
ményünkben nem csalatkoztunk s abban csalatkozni 
nem fogunk,  hogy nagyméltóságod ki fogja  ter-
jeszteni szives figyelmét  Erdélyre s különösen szé-
kelyföldünkre  is s hogy bölcs és tapintatos veze-
tésének sikerülni fog  hazánk közgazdasági hajóiát 
biztos révpartra juttatni. 

Fogadja nagyméltóságod tiszteletünk s őszinte 
ragaszkodásunk nyilvánítását s legyen meggyőződ 
ve arról, miszerint ezen járás minden polgárának 
keblében viszhangzik azon őszinte ohajtásom, hogy 
az isten nagyméltóságodat ezen állásán hazánk és 
nemzetünk előmenetelére, boldogitására, hosszan, 
sokáig éltesse ! ;" 

A miniszter ur erre adott válaszából kiemel 
jük azon, nálunk csakugyan követésre méltó ész-
revételt, hogy a kormány a gazdászat emelésére 
csak akkor munkálhat kellő sikerrel, ha a birto-
kosság támogatásával és jóindulatával hozzájárul 
a kormány tevékenységének. 

üililósváron szintén diszkapu volt emelve, — 
hanem itt az üdvözlő beszéd elmaradt. Itt meg 
kell azonban emiilenünk, hogy a miniszter látoga-
tást tett gróf  Kálnoky Dénes ő excellenciájánál, ki 
már azelőtt egy, a miniszter úrhoz írott levelében 
sajnálatát fejezte  ki, hogy Sepsi-Szentgyörgyre üd-
vözletére nem jöhet közbejött betegsége miatt. 

Kevés itt múlatás után Köpecre érkezett, -
hol a közsér nevében Reményik jegyző üdvö-
zölte őt, majd a bányahelyiségnél gr. Sáremberky, 

Teleki Sámuel fogadia  szép beszéddel, melyben kü-
lönösen kérte a minisztert, hogy a kereskedelem-
nek s általában a közjólétnek e fontoi  eneltyüjét 
részesíts.; az azt megillető támogatásban. Itt aztán 
bement a miniszter és kisérete a bányahelyiségbe 
a megnyitott aknába. A bevezető uton a társasá-
got lovak által vitt „csillék" vitték be, az ut dí-
szesen fel  volt ékitve ; a virágokkal megrakott 
bánya ki volt világigitva s a szemkápráztató fényár 
bűvös látványt nyújtott, melyet leirni alig lehetsé-
ges. Tettek egy pár kisérletet dynamittal is. A 
repesztés roppan erővel történt s földet  rengető 
erővel rázkódtatta meg a bányát. Innen sétálva 
mentek ki k gyárhelyiségbe. A nagyszámú kiséret 
számára a társulat díszebédet adott. Az első po-
hárköszöntőt Greguss János tartotta a miniszterre, 
a másodikat a miniszter ur gr. Teleki Sámuelre, 
kiemelvén, hogy a magas aristokrácia nemes hi-
vatását látja itt lépten nyomon megvalósulni, kik 
őseiktől szerzet vagyonukat a nép, a vidék jólléte 
előmozdítására fordítják.  Általános hatást keltett 
azon óhajtása kifejezése,  vajha ezen befektetett  tőke 
meghozná a kivánt gyümölcsöt, a nép jóléte fel-
rágzását. Udvarhelymegye jelen volt főispánja, 
Dániel Gábor ur Potsa József  Háromszékmegye 
főispánjáért  ürített poharat, szépen fejtegetvén  az 
ipar s főkép  a háziipar fontosságát:  erre nézve 
azon reményét fejezte  ki, hogy e fontos  iparág 
Háromszékmegyében nagyfontosságú  missióját be-
tölti, ha olyan intéző kezek vezetik, mint a minő-
nek magát eddigi tevékenységével  megyénk főis-
pánja mutatta. Majd Kelemen Lajos br. Kemény 
Kálmánra,. Bedő József  Dániel Gábor főispánra 
ürített poharat. A miniszter ur Greguss Jánost él-
tette, ki annyi éven át oly SOK buzgósággal s any-
nyi szakértelemmel működik mint e társulat igaz-
gatója. Felköszöntetett Enyedi vasúti igazgató is. 
Végül az utolsó pohárköszöntővel Potsa József 
főispán  búcsúzott el a minisztertől : a rokonszenv 
és tisztelet hangja a bucsu pillanatát ismét ünne-
pélyessé tette. Megköszönte a főispán  ur a mi-
niszter urnák azon pártfogó  jóindulatát, mely sze-
rint ipari, kereskedelmi és gazdasági viszonyaink-
ról a közvetlen közelből kívánt meggyőződni, — 
bucsut vett tőle Háromszékmegye nevében s az 
ünnepélyesen hangolt társaság a vasútig kisérvén, 
a forgalmi  főnök  által vezetett vonat megindulá-
sát bevárva, dörgő és sokszoros éljenek közt bu-
csátá útnak azon minisztert, kit most már nemcsak 
tisztelni, de szeretni is megtanult. 

Bezárjuk tudósításunkat mi is azon édes re-
ményben, hogy kedves vendégünk látogatásának 
idők mupával áldásos eredményeit fogjuk  érezni. 

Ö Felsége Erzsébet királyné 
védelme alatt álló Magyar országos segélyző nő-

egylet. 
A magyar országos segélyző nőegylet a vi-

déken meglepő érdeklődésnek örvend , igy pl. 
Balassa Gyarmaton Kövy Tivadarné ivén 80 ren-
des tag és 12 rendkívüli tag, S. A. Ujhelyen 84 
rendes és egv alapító tag iratkozott be egyletünkbe, 
Makón, Zen'tán, Sopronban , Kaposvárott , Zala 
Egerszegen, Nagy-Becskereken és Temesvárott tö-
meges részvétet mutatnak a lelkes hölgyek. Ma 
ros-Vásárkelyen megalakult a megyei választmány 
Béldi Gergelyné úrhölgy elnöklete alatt s ez ala) 
kitja Maros-Torda megyében a fiókegyleteket  is. 
Kassán gróf  Szapáry Lászlóné kezdeményezésére 
szintén virágzó fiókegylet  és megyei választmány 
jött létre. Szegeden 180 tagból álló fiokegylet 
Weber Györgvné, a szegedi jótékony nőegylet 
elnökének elnöklete alatt létesült és az anyaegy-
let által Szegeden felállított  összes intézmények-
nek, u. m gyermekkert, bölcsödé, népkonyha, ko-
sárfonó-iskola,  varrómühely vezetését elvállalta ; 
minek folytán  a központi választmány azon hely-
zetbe jutott, hogy ottani megbízottját Guttman 
Emilia kisasszonyt, ki 4 hónapon át fáradhatlan 
buzgalommal és önzetlenül egyedül a cél nemes 
voltát tekintve működött e nehéz feladat  teljesíté-
sétől felmenthette.  Guttman Emilia e ho közepén 
érkezik Budapestre. 

Az egylet tágabb körben is meleg részvétre 
talál. Igy „Magyarország" t. szerkesztősége az ál-
tala gyűjtött pénz hátramaradt részletét 330 frt. 
a szegediek segélyezése céljából neki adományozta 
Schwarzenberg Adolf  herceg Bécsből az általa 
rendezett kerti ünnepély jövedelmének maradékát 
4000 frtot  szintén a vizkárosultak gyámolitása vé-
gett az egyletnek jutatta. Dr. Bauer Miksa, ki a 
magyar országos segélyző nőegyletnek a szegediek 
részére már ismételve nagyobb mérvű ruha- és 
pénzadományokat küldött meleg érdeklődését ismét 
azzal mutatta meg, hogy a berlini szerszámgyáro 
sokhoz, iparosok és kézművesekhez a lapokban fel 
hívást bocsátott közre, melyben hathatós, sz.ava.k-



kai ecsetelvén a pusztulás iszonyú látványát, szer-
számok, mindennemű gépek, műhely berendezési 
cikkek stb. adakozását kérelmezi, hogy a szegedi 
sújtott iparosok és kézműveseknek lehetőség nyuj-
tassék a legégetőbb szükségletek beszerzése [.után 
munkájokat folytatni.  A gyűjtés eredményét annak 
idején közölni fogjuk. 

A „Pokolsár" nevü kovásznai fürdőről. 
Az alábbi bizonyítvány szerint a „Pokolsár" 

nem tünt el. 
MÁSOLAT. 

Bizonyítvány. 
A „Nemere" cimü hirlap 56-ilc számában a 

kovásznai „Pokolsár" cimü gyógyforrás  eltűnésé-
ről közölt hir nem való, mert a jelenlegi medrében 
általunk alattirt külföldi  és kebli vendégek által 
naponta a legkényelmesebben használtatik. 

Kovásznán 1879. julius 15-én 

M.  Constantinescu,  Diakova .41. Marinescu 
Pavelu  Bukuru Bukarestből.,  Burthos Ká-
roly,  Fülöp  Géza,  Pavelu,  Miklós  Mihály, 
Fábián.  Fért  ne, Király  ]ozsef,  Simó Dé-
fies.  Vájna  Mihály,  Hentcr  Vilma,  Henter 
Gdhm  ~ne, lmecs Jenüné,  Tompa  Irma,  Csiki 
.'Inna,  Veres  Katalin,  Már  kánt  Ferencné, 
Fejér  Gergchjné,  Kis  Matild  és  dr.  Ba-
rabás Sárdor,  Binder  Adolf  gyógyszerész. 

Ebből meggyőződhetik a nagy közönség, hoiry 
a jelzett cikk a vendégek elriasztása által, a köz-
kedvességben álló hírneves fürdőnknek  roszakara-
tulag kárát célozta. S mindnyájan megbotránkoz-
tunk azon eljáráson, hogy e valójában általánosan 
közérdekű ügyben oly hírt bocsájt vala a világba, 
melynek valószínűségéről előre meg nem győző-
dött, s melylyel a községnek mint fürdőtulajdonos-
nak még anyagi kárt is okoz. 

A fürdőbizottság  e mellett tisztelettel érte-
siti a nagyközönséget, hogy a „Pokokár" mint ré-
gen jó karban van s a vendégek biztosan és ké 
nyelmesen használják s használhatják mert a „Po 
kolsár vándorlásairól, megáradásai s veszélyes ki-
öntéseiről közölt hir szintén hami s állítás. A közlő 
ur a képzelt rendkivüliségek leírásában mint lát-
szik annyira hevül, hogy a „Pokolsár"-ában nem 
ártana magát lehütetni, s mi ha szerencsénk lesz 
szivesen segédkezünk. 

Csia Károly, 
ügyvéd,  fürdöbiztos,  a 

fürdőbiz  megbízásából. 
(A hazai lapok e cikk átvételére tisztelettel 

felkéretnek,) 

K Ü L Ö N F É L É K 
— A m a g y a r k i r á l y i b e l ü g y m i -

n i s z t e r t ő l . Igen tisztelt szerkesztő ur ! A se-
gélyre hívás mely a Szegedvárosát és vidékét súj-
tó csapás, a hazánk legtermőbb vidékeit elborító 
ár viz nyomában felhangzott,  sehol lelkesebb vis sz-
gangra nem talált mint a hazai sajtóban. A buz-
galom, melylyel a hazai sajtó magasztos hivatása 
teljesítésében, az áldozatkézség ébresztésére és 
fokozására  ez alkalommal közrehatott a haza há-
láját érdemelte ki, — s a nagy siker mely ama 
nagy inség enyhítésére megindult segélyzés müvét 
kisérte nem kis mérvben a sajtó közreműködésé-
nek köszönhető. Becses lapja a szegedi vész ál-
dozatai javára megindított gyűjtés eredménye 
fejében  a közadakozás összegéhez 35 frt.  3okr. 
adománynyal járult, mely beérkezte alkalmával a 
hivatalos lapbanjazorinal közhírré tétetvén, ez ál-
tal nyilvánosan nyugtáztatott. Fogadja tisztelt 
szerkesztő ur hazafias  buzgalmáért a m. kir. kor-
mány őszinte elismerését oly kéréssel, hogy be-
cses lapjában e nagylelkű adományokért a nemes 
adakozóknak mélyen sújtott honfitársaink  nevében 
legmelegebb köszönetemet nyilvánítani szivesked 
jék. Buda-Pesten 1879 évi julius hó 2-án. a mi-
niszter helyett gróf  Zichy Ferraris, államtitkár. 

— A s e p s i s z e n t g j ö r g y i felsőnép-
iskola gazdasági szakosztályának 1 SySjy tanévi 
zárvizsgája folyó  hó 19-én délelőtt 8—10 óráig 
fog  megtartatni, melyre az érdekelteket tisztelet 
tel meghivja az igazgatóság. 

— H á r o m s z é k m e g y e évnegyedes köz-
gyűlése f.  hó 16-án vette kezdetét. A gyűlésről 
részletes tudósítást jövő számunk hoz. 

— A h á r o m s z é k m e g y e i n é p n e v e -
l é s i b i z o t t s á g f.  hó 15-én d. e. a megyeház 
nagytermében gyűlést tartott. Tagok igen csekély 
száminál jelentek meg, a minek oka azon minden-
esetre megrovást érdemlő eljárásban rejlik, hogy 
a hivatalosan kiküldött meghívókat az illető köze-
gek nem kézbesítették annak idejében. A bizott-
ság tárgyalta és részleteiben is megállapította a 
népnevelési b. szabályrendeletét mely a másnapi 
közgyűlés elé terjesztetett jóváhagyás végett. 

— A P o k o l s á r e l t ű n é s é r ő l mult szá-
munkban egy hamis hir látott napvilágot. Mint 
mai lapunkból látható, e koholmányt maga a bir-
tokosság és fürdő  közönség cáfolja  meg.°Orömmel 
adtunk helyet a helyreigazításnak s mivel a szer-

kesztőségeket egy-egy ilyenszerü pajkos hírrel 
felültetni  ma nem tartozik a ritkaságok közé : fel-
kérjük egyszersmindenkorra tudósítóinkat tartóz-
kodjanak szerkesztőségünket s az olvasó közönsé-
get hasonló koholt hírekkel félre  vezetni. Nekünk 
ok nélkül kellemetlenségeket okoz, a tudósító pe-
dig hitelének árt az eféle  pajzánságokkal. 

j N e k r o l o g . Deák Gyula, köztiszteletben 
állott kovásznai ügyvéd f.  hó 15-én hosszas szen-
vedés után jobblétre szenderült számos bar átai s 
rokonai fájlalják  a derék ember elhunytát. 

— A z I l y e f a l v i  „ i f j ú s á g i  ö n k é p -
z ő k ö r " folyó  évi juliushó 20-ikán tiszteletes Kis 
Albert ur papi beköszöntési ünnepélyének emelé-
sére a ref.  egyház orgonaalap javára zártkörü-
táncestélyt rendez. Belépti jegy egy személyre 1 
frt,  családjegy 2 frt.  50 kr. Jegyek előre válthatók 
Duduc G. kereskedő urnái. A nők kéretnek batizt 
vagy karton öltözékben megjelenni. Kezdete esti 8 
órakor. 

— A B r a s s a i j u b i l a e u m . Augusztus 
5-én lesz 40 éve annak, hogy Eudlicher István 
hazánkfia  s hires botanikus és tanár Bécsben Bra-
sai Sámuel tiszteletére egy általa fetalált  növény-
nemet Brassai Brailacea-nak nevezett el. Brassai 
tisztelői e nap emlékét akként fogják  megülni, 
hogy az ősz tudósnak arcképeiket tartalmazó al-
bumot adnak át. 

— A z e l i t é l t B i s m a r c k . Bismarck 
herceg hosszabb idő óta perben állott néhány bir-
tokabeli lakossal, mert ezek — mint a herceg ál-
litá — jogtalanul legeltették az ő mezőn szarvas-
marháikat. A per több forumot  megjárt s most 
aként nyert végelintézést, hogy a parasztokat 
megillette a legeltélési jog a vitás mezőin Bismark 
hg ennnélfogva  el lett marasztalva az összes per-
költségek viseletében. 

— F o n t o s t a l á l m á n y . Igen fontos 
találmányról beszélnek Lyonból, mely szerint a 
lenrostnak egészen selyemszerü alakot, fényt  s ru-
ganyosságot adhatnak, ugy, hogy a selymet idő-
vel még ki is szoríthatja. Feltalálója a lyoni se-
lyemgy\rosoktól 3 milió frankot  kér. A találmány 
által egy kiló lencérnából 9 frankért  oly szőve 
tet lehet állítólag készitani, mely 35 frank  értékű 
selyemmel egyrangu, sőt azt sek tekintetbe felül-
múlja. A kísérletek fényesen  sikerültek, a kivánt 
összeget megadták s rögtön alakult egy részvény-
társulat, mely oly hírre tett szert, hogy 500 frank 
értékű részvényeit két nap múlva már 30 százalék 
felülfizetéssel  keresték. 

— H i b a i g a z í t á s Lapunk mult számában 
a miniszter látogatása alkalmából kiállítottak közül 
Kajcsa Ferenc és Kovács Mihály, kerekesek  khe-
lyett tévesen szekérkaskötöknek emiitettek, a mit 
ezennel helyreigazítunk-

P I A C Z I A R A K . 

julius 
frt. 

14 

Ikr 

íj Bra 

frt 

5SÓ, 
lius 
TT: 

1 legszebb . . 60 60 
60 5 — 

1 gyöngébb . 80 4 20 

Buza (vegyes) . . . . . • — — , 3 30 
Rozs V l e S s z e b b • - • • 3 40 3 50 

J közepes 3 — 3 20 
Árpa í j e . g s z e b b 3 — I 3 40 

1 J közepes _ — . 3 34 
Z a b W s z e b b 40 2 40 

j közepes 2 
20 2 30 
60 3 50 

! 4 65 
80 4 40 

Lencse — 7 60 
I'uszulyka 4 4 20 

8 50 
Burgonya 1 55 1 bo 
Marhahús 42 44 
Disznóhús — 44 44 
Faggyú friss  32 30 ; 32 -

Érték-  és  váltó-ár  folyam  a bécsi  cs. kir  nyilvános 
tőzsdén  julius  14. 

Magyar aranyjáradék 93-90 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

H. „ 116.85 
„ „ „ ezüstben . . 68.60 

„ aranyjáradék 78 20 
1860. államsorsjegy . 126.50 
Osztrák nemzeti bankrészvény 819— 

„ hitelintézeti „ . . . - . 265.90 
Magyar hitelbank 251-5° 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany 5-5° 
Napoleond'or 9.21 
Német birodalmi márka 57.— 
London H5-Q0 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Szám 25. iskszék 

187" 

Pályázati hirdetmény. 
A sepsi-szentgyörgyi államilag segélyezett 

polgári leányiskolánál a következő tanitói állomá-
sokra pályázat hirdettetik : 

1. Egy rendes tanitó vagy tanítónő a német 
és francianyelvre;  évi fizetése  700 frt  és 120 frt 
lakbér illetmény. 

2- Egy segédtanító vagy tanítónő a földrajz 
és természetrajzra ; évi fizetése  350 frt  és 50 frt 
lakbér illetmény. 

3- Egy szaktanító vagy tanítónő a rajz és 
szépirásra ; évi fizetése  360 frt 

Pályázni kívánók felhivatnak,  miszerint kel-
lően felszerelt  s polgári iskolai t a n k é p e s i 
tésüket igazoló bizonyítványaikkal  ellátott folya 
modványukat alólirthoz címezve folyó  évi juliushó 
28-ig annyival inkább küldjék be, mivel a később 
érkezett folyamodványok  nem vétetnek U-kmtethe. 

A fentebbi  állomásokra a németnyelvet t-1-
jesen birók előnyben részesülnek. 

Sepsi Szentgyörgy, 1879. juliushó 3. 

CSÁSZÁR  BÁLINT, 
4—3 iskolaszéki elnök. 
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érdekes. 
K.-Vásárhelytt  egy még igen jókarban 

levő gőzkazán a hozzátartozó szelentyük, 
csapok, gőz-óra és csövekkel, valamint 
egy 10—12 lóerejü gőzgép igen jutányos 
áron eladó. Eladó továbbá egy mond-
hatni csaKnem egészen uj kettős vizhuzó 
szivattyú a hozzátartozó s egész jókar-
ban levő 18--20 meter hosszú vörös réz @ 
csövekkel és hajtókészülékkel. LTgyan ott ^ 
kapható egy kitűnő vas eszterga teljesen 
felszerelve  és egy közfürész  favágásra  a 
hozzátartozó hajtó készülékkel rendkí-
vüli olcsó árban. Az itt leirt géprészek-
ből egyes darabok külön is eladatnak. 
Levélbeli megkeresésekre a legrészlete-
sebb válasszal szolgál — Molnár Józsiás. 
Helyiség: mümalom, a hol a nevezett 
3—3 gépek megtekinthetők. 
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IKrt iimS -varrógép slk Jó iái!ás 
•taell!a4i. 

a legsolidabb gyárból megszerezhétők 
utánvétellel Olysai (iabányi Sándor által 
Bécsben, Marlahilf  Schmalzhofgasse  nr. 
13. Az eddigi mesés magas árak helyett 
következő felette  olcsó árban ; 

Egy system Howe Lit. A kitűnően 
jól készült varrógép, nőszabok számára 
és házi munkákra használható, darabja 

37 frt. 
Egy system Howe Lit. C. térlisza 

bók, szűcsök és vastag vászon varrásra 
használható, továbbá előkészülettel cipé-
szek számára 39 frt. 

Egy system Singer Lit. A. Házi 
munka és nőszóbók részére . 37 frt 

Egy system Singer Médium, férfi 
szabók szűcsök és rastagvásznak varrá-
sára használható . . .... . . .39 fr£-. 

Egy system Greifer  Weeler & Vil-
son házi munkákra és n5i szabók szá-
mára -3- frt-

Egy kettős láncöltés (Doppel Ket-
ten-Stich) system Grover Backer, nő és 
férfi  szabók, szűcsök, finom  bélés levarrá-
sok és mindennemű diszitmény varásokra 
használható 35 frt-

Az összes gépek lezáró fényezet  fa-
tetővel ellátva, 3 frt  25 krral drágábbak 
A csomagolás és vasúthoz szállítás ezen 
árakon kivül minden egyes varrógépért 
1 frtba  kerül. 4—4 


