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levelét közli : Madame ! Épen most vettem részt a
Szt.-Ágoston templomban vitéz, szerencsétlen unokaöcsémért tartott istentiszteletben. Mélyen megvagyok hatva s kifejezést, adok Felséged előtt fájdalmas rokonszenvemnek, a melylyel Ön iránt viseltetem
A z s i d ó k é r d é s b e n Campineanu romániai külügyminiszter teljes és kimerítő memoire-t
intézett Románia képviselőihez az európai nagyhatalmaknál. Ezen emlékirat élénken rajzolja Románia törekvéseit, hogy más civilizált államok niveauj.'ira rmelkedjék, s lehetőleg előnyös világgitáhb.tn mulatja Románia magatartását az utolsó
orosz-török háború előtt. A „Deutsche Ztg." jelentik Bukurestből, jul. 19 ről, hogy Bratianu jelenlétében a Herdanteremben gyűlést tartottak a képviselők és senatorok. de nem jutottak egyetértésre.
Az ellenzék a kamráknak őszig való elnapolását
indítványozta, hogy időt nyerjenek a hatalmaknál
kieszközlendő engedmények nyerhetését megkísérteni.
Általánosan hiszik, hogy Bratianu megmarad
a kabinetben, és hogy néhány kiváló konservativ
elem — köztük Boerescu — fog belépni.
Egy jul. 14-én kelt cári ukáz a hirhedt Ignatieffet Nisni-Nowgorod város és a hasonnevű kormányzóság ideiglenes kormányzójává nevezte ki a
nagy vásár tartamára.
Bizonyosan alkuszi tehetségénél fogva jutott
a megtiszteltetéshez.

gal és határozottsággal azt jegyezzük meg erre,
hogy Boszniában se nesze, se hire a zavargásnak
vagy arravaló készülődésnek. Csak egy pár szerzetes panaszkodik szláv lapokban, hogy közös
kormányunk mindenben és mindenképen kedvez a
törököknek. Oka e panasznak pedig az, hogy egy
pár barát Ferenc József rendet kapott m i s a z előkelő bégeknek vaskoron*-rendjelt adtak. Hinc illae
lacrimae !
A mi pedig a mozgositást illeti, az csak az
„Egyetértés" hasábjain eszközöltetik ; olt is elégártalmatlanul, a mint a tények és viszonyok bizonyítják.
M i n t e g y t á v i r a t jelenti, az európai
comissio Kelet Ruméliában megállapította hatáskörét. Bécsi levelezők egyike ez örvendetes hírt
igen fontos részlettel toldja meg. Ama bizottsáu"
működése mindeddig kiválólag azon körülmény
álcal akadályoztatott, hogy a francia biztos, báró
Ring, nagyon szított az oroszhoz s ezzel együtt
képezett ellenzéket az osztrák-magyar, német, angol és olasz biztosok ellenében. Legújabban fordult a kocka. Ring ur lényegesen közeledett a
magyar osztrák és angol felfogáshoz, iiz aztán a
muszkát is engedékenységre késztette. Kíváncsiak
vagyunk, hogy a francia ezen ujabb magatartása
csak — hogy ugy mondjuk — localis jelleggel
vagy nagyobb horderővel bir-e : más szóval : hogy
a franciai diplomatia felhagyott-e azon kedveskedéssel, melyet a keleti politikájában mindeddig tasitott az orosz felfogás irányában.
Minthogy ajan. elején életbelép e t t u j v á m t a r i f a és az arra vonatkozó végrehajtási rendeletek és másnemű utasítások az eddigiektől igen sok részben eltérő határozatokat
tartalmaznak, a pénzügyminiszter szükségesnek
találta hogy a magyar korona országai területén
fekvő nagyobb vámhivatalok eljárása megvizsgál tassék arra nézve, hogy vájjon mindenütt egyöntetű
módon alkalmazzák-e az uj vámhatározmányokat.
— A miniszter ezen feladattal T u r ó c y
Adolf
budapesti fővámház
igazgató helyettest bizta
meg, ki ma reggel el is indult körutazására.
(„B. C.")
M a g y a r o r s z á g p é n z ü g y i helyzet é n e k folytonos javulását bizonyítja — irják
egy bécsi lapnak Budapestről — hogy az adók
befolyásának emelkedése e hóban is folyvást tart
és ez áll ugy az egyenes, mint a körvetett adók
tekintetében, sőt előbbiekről még jelentékenyebb
mérvben. A folyó év második negyedéről rövid
időn megjelenendő kimutatás igazolni fogja ez állítást s egyszersmind előtüntetendi hogy a befolyt
adóösszeg nemcsak a mult év e szakának hozadékát, hanem még annak előirányzatát is igen tetemesen felül fogja haladni. Magyarország anyagi
erejének s gazdasági viszonyai javulásának annyival fényesebb bizonyítéka az, mert másszor éppen
az aratást megelőző havak az adóbefolyás tekintetében nem igen voltak a kiválók közé számithatók
s egyszersmind remélhetővé teszi ez eredményt az 4
is, hogy az év második fele sem marad a várako-'
zások mögött.

A bulgáriai zavargások ugy látszik komolyabbá kezdenek válni, mint előre sejteni lehetett. Ujab
ban ismét küldettek bulgár csapatok a felkelők
ellen, Eolyó hó 12-én Kalcsadacs mellett török felkelők és bolgár drusinák között tényleges ütközet
fejlődött a mely két óránál tovább tartott. Hir
szerint a törökök húzták a rövidet; 250 halottat és
sebesültet veszítve, futásnak eredtek. Az elesettek
közt sok török redif találtatott. A felkelés akadályozása végett elrendeltetett a muzulmán lakosság lefegyverzése. Ennek következtében számos
török férfi házát és családját odahagyva felfegy
verkezve az erdőkbe menekült, hogy a felkelők
hez csatlakozzék. A mindkét fél részéről növekvő
ingerültség folytán általánosan tartanak a török
és bolgár lakosság közt kitörhető mészárlástól.
Több falut már is felgyújtottak. A ,,Golos"-ból kilátszik, hogy a zavargások provokálva lettek, a
várnégyszög megszállásának hosszabbra nyujthatása céljából.
Konstantinápolyban a rég várt átcsapást a
deszpotikus orosz oldal felé nem hiszik — különösen ellenzéki lapok — hogy sokáig késedelmezzen. A „Pol. Corr." ugyan ezzel ellenkező véleményben van, de Kheireddin lemondási kérvénye
okot adhat az emiitett hiedelemre.
Mahmud Damad még nem érkezett meg Konstantinápolyba, de nemsokára elmondhatja : „engem már visznek", mert egy jól felszerelt hadihajó
már utánna ment Tripolisba.
A n é m e t o r s z á g i agrariusok felbátorodva
a vámtarifa megállapításánál elért rendkívüli eredmény által, messzeterjedő agitációt szándékoznak
életbe léptetni az egész birodalomban.
Bismarck nyilatkozatai, hogy a mezőgazdák nak hozza kell kezdeni az erélyes mozgalomhoz
és érdkeiknek minden irányból való helyes felfogásához, dr. Luciusnak, az uj földmivelési miniszternek sorompóba lépése a gabnavámok felemelése
mellett, mindezen jelenségek az agrariuspárt ; tetterejének emelésére szolgáltak. Az agrarikus sajtó
kifejezést is ad már abeli véleményének, hogy a
mit a vámtarifában eddig elértek még nagyon
kevés s legközelebb határozottan fellépnek a gabnavámok további emelése, a lenre és gyapjúra vetendő magas vám mellett.
A z u l u k elleni liadj iratnak befejeztéről mint
meglevő dologról irnak. — Kecsevájó elfogadta
Chelmsford práliminár feltételeit, a melyek a zsákmányul ejtett ágyuknak visszaadását, a zuluk lefegyverzését s mint kárpótlást tizenötezer marhát
kötnek ki.
Wolseley felszólította a zulu királyt, hogy három megbízottját a határhoz küldje a tárgyalások
céljából.
Az o l a s z k a m a r a f. hó i8án folytatott
tanácskozásban elfogadta az alsóbb gabnáfajokra
megállapított adó eltörléséről szóló törvényjavaslatot.
Az uj törvény 1879. aug. i-én lép életbe A
miniszteri pótjavaslatnák két cikkelyét it elfogadták, a melyek szerint az őrlési adó 1880. augusztus i-től kezdve e:ry negyed részével leszállittatik
és 1880-ban egészen érvényen kívül lép.
A f r a n c i a kamara és a senatus között
fennforgó konfliktusok egyike békésen kiegyenlittetett,'a senatus ugyanis hozzá járult a kamara határozatához, a mely szerint a Párisba való visszatérés után mindkét ház elnökét direkte megilleti

A z e r d é l y i g a z d á k Sepsi-Sztgyörgyön
tartandó vándorgyűléséről a Deésen megjelenő
„Szolnok-Doboka" a következőket írja :
„A vándorgyűlések ötödikét fogja e f. év
október 2—5 napjaiban S.-Sztgyörgyön megtartani, mely állat,- termén}' háziipartárlat rendezéssel, s e mellett jó cselédek megjutalmazásával lesz
egybekötve.
Nagyon korszerű lett volna azt a megyénk
gazdasági egylete által rendezett deési kiállítással
kapcsolatosan tartani meg, de mind két egylet figyelmét kellő időben kikerülte e kérdésnek napirendre hozatala.
De miután a sepsiszentgyörgyi vándorgyűlés
tárlata már október 5 én bezáródik, a mostani közlekedési viszonyok mellett lehetővé lesz, hogy székely testvéreink is a deési kiállításon háziiparunk
cikkeivel megjelenhessenek, megtevén ezekre október i-ig a szükséges bejelentést.
S ezt saját érdekük kiválóan sürgeti, annál
is inkább, mert nálunk a székely háziipar egyes
cikkei előnyösen ismeretesek, hogy többet, ne említsünk, a volt Udvarhelyszékben jelesen Bögöz s
más községekben készített ugy nevezett sávos futószőnyegek, melyekkel minket is felszoktak keresni székely atyánkfiai, s a beszédes székely nők,
menyecskék ezen cikkei kellendőségnek is örvendenek.
üzek után a sepsi-szentgyörgyi vándorgyűlést
s az azzal kapcsolatosan rendezendő tárlatot a közönség figyelmébe ihidón ajánljuk, egyszersmind
e tárgyban szükséges utasítással is örömest szolgálunk."
A Deési gazdasági egylet által október közepén rendezendő gazdasági kiállításra a fentebbi
közlemény kapcsán isi is felhívjuk megyénk s általában a székelyföld figyelmét. Azon érdeklődés,
melylyel a „Szolnok-Doboka" a székelység iránt
viseltetik, mindenesetre megérdemli részünkről is

kö?besitése nélkül.
A második confliktust, mely az iskolai kér-,
désre vonatkozik egyelőre azzal tették nyugalomba
hogy a senátus debatte-ját elnapolták. Az „Estafecte" Jeroms hercegnek Eugéniához irt következő

A „ P . N a p l ó " v a l a m e l y angol lapból nál a Vargyaspatakban és Alsó-Rákosnál az Olt
idézi a hírt, hogy Boszniában zavargások készülnek. A nagy lelki bátorsággal biró „Egyetértés" áttörésben.
4. Manganérc (Pyrolusit) Alsó-Rákosnál az
erre megszeppen és uj mozgósításokról beszél. Jól
értesült bdcii levelezők nyomán egész biztosság- Olt áttörésben és Vargyasná.1.

csapatok requisitiojának joga a hadügyminiszter a legmelegebb viszonszolgálatot.

Az erdélyi gazdák vándorgyűléséhez.
Sepsi-Szenlgyörgy, 1879. jun. 29.
Miután október kezdetén a gazdasági egylet
vándorgyűlése alkalmával egy tárlat is rendeztetik, többek között, a nyers, faragott és félig kidolgozott szerszám fákan és faátmetszeteken kívül
aHáromszéken és általában az erdélyi délkeleti ré szekben előforduló kőzetek és ércek is kiállításba
jöhetnének, miért is az alább következő jegyzékben az említett részekben található ásvány és kőzetek megneveztetnek :
1. Vörösvasére Kucsuláta és Alsó-Rákosnál,
Vargyasvidékén az Ahr-Kert legmagasabb csúcsán.
2. Sphárosiderit vasérc vonal a kárpáti fövénykőzetben Zágonnál, Kovászna, Martonos,Síárazpatak, Kászon, Jakabfalvávál stb.

Sphárosiderit vasérc a baróthi öbölben.
3. Sötétvörös márvány (Hallstadti) Vargyas-

5. Zöld és vereses Porphyrlt Alsó-Rákosnál tárgyak leköltöztetése a budapesti székely nem- szabadon levő fal részei festése csak május 18-án
zeti gyűlés határozatából már kezdetét vette s az lettek el készítve s a főispán ur ő méltósága által
az Olt áttörésben és Vargyasnál.
átvétel annak idején mint nemzeti vagyonné az em- ugyanazon, napon ki fizetve; tudni kellett volna,
6. Olivingabro az Olt áttörésében,
hogy Udvarhelyszék törvényhatósága a hozzá fő7. Serpentin (kigyla) sötét és világos zöld az iitett bizottság által fog eszközöltetni.
Ezen nem remélt válasz folytán a megbíza- ispán ur által intézett átiratra, csak 1878 október
Oltáttörésben, Vargyasnál és Sármány patakban.
8. Labrador kőzet az Olt áttörésben Vargyas- tás eredményesitését meg hiusitva látva, jelentése- 27-án válaszolt ez utóbbi az alapitó úrnővel azon
met a méltóságos főispán urnák haladéktalanul nal közöltetett s felkéretett, kogy a leköltözte
nál s Sármány patakban,
9. Szürke és vöröses szürke tűzálló agyag megtettem s jelentem, hogy mivel a Cserey-muze- tésbe egyezzék belé, ki azonban a bútorok el nem
umnak leköltöztetése az én közbejövésetnen kivül készültéig abba nem egyezett. Utólagosan tudomáHolbaák és Wolkenburgnál.
10. I.ias fövénykő a Neustadti kőbányákban. már kezdetét vette, s hihetőleg a nélkül be is fog somra jött miként a költöztetést a muzeum őr
fejeztetni — megbízatásom lejárt — s egyszersmind megkezdette saját akarata szerint, s ő maga itt
11. Liasszén Neustadtban.
12. Gyantáspala (Bituminöse Schiefer) Soós- tudomást kívántam szerezni, a székely nemzeti bi- lakik.
zottság létezési helyéről, miután nekem csakis
mezőnél.
Ezen jelentés felolvastatván, átalános tetszés
13. Viztiszta kovag (Quartz) kristály (úgyne- felügyelő bizottságról veit tudomásom, melynek kőzött a következő határozat hozatott:
működése
a
muzeum
leköltöztetése
után
lett
volna
vezett marmarosi gyémánt) Osdolán és S.-Sztgyörgy
a) a jelentésben foglalt eljárása az alispánnak
14. Hydraulikus márga (Mcrgel) a peisányi életbe lépendő.
helyesfőleg tudomásul vétetik;
hegység déli részében, Piatálui Mihályhegység réA emiitett bizottság létezéséről csakhamar
b) több székelyi, ldi országgyűlési képviselők
szében.
felvilágosodtam; ugyanis vallás és közoktatásügyi által követett azon eljárás felett, mely szerint az
15) Dacittuff a Kaczc Doroc és Jánosfalvi, miniszter ur ő nagyméltósága f. hó 6-ról 13295. illetékes megyei hatóság kikerülésével téve*, inforHomoród, Városfalvi H.-SztPéteri, H. Szt Páli bá- sz. a. magas rendelete mellett leadni méltóztatott matio után vallás- és közoktatásügyi miniszter ur
nyákban.
a székelyföldi országgyűlési képviselők által ő ő nméltóságához a törvényhatóság és ennek tiszti16. Kén a Büdösben.
nagyméltóságához benyújtott kérést, melyben az kara tekintélye rovására szolgáló jelentést tettek,
17. Timsóföld a Büdösön és timsót tartalmazó igen tisztelt képviselő urak, nem tudhatni minő a törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvileg sajnákőzetek (Trachyt) 11. m. timsó is Vargyasnál.
informatio után, kérik először is muzeum őr ur fi- latát fejezi ki s végre
18. Kitűnő téglaanyag téglaégetéshez a Denei zetése folyósitásánák s utósorban a muzeum leköl'
c) miután a Cserey-muzeum mind ez ideig
alagút hosszában és N.-Bacon.
töztetésének elrendelését, melynek alapján minisz- szabályszerűen az arra hivatott felügyelő bizottság
19. Mészkő az ult áttörésben Alsó-Rákosnál, ter ur 6 nagyméltósága a múzeum minél előbb i által átvéve nincs, s mint székely nemzeti muzeum
Bodola, Türkös.
életbeléptetésére a megye közönségét fel hívja.
nem létezik, a muzeumőri fizetés utalványozása be20 Barna szén, Barótli, Köpec, Vargyas, Ilye
Ezen magas leirat folytán egyszersmind a tiltatik, s a felügyelő bizottság felkéretik, hogy a
falva és Sepsi Sztgyörgynél.
közigazgatási bizottság határozatából is értesítet- muzeum tényleges átvétele alkalmával a muzeum
21. Tajtékos lyukas cserkő (Basalt) malomkö- tem alapitó urnő ő nagyságát az iránt, hogy az őri állás iránt saját hatásköréből intézkedjék.
vekhez, Hidegkút, Héviz, Alsó-Rákesnál.
orbai járási szolgabíró urat a muzeum hátralevő
22. Andesit, az építészethez, több helyen a részének, muzeum őrrel egyetértőleg, 48 óra alatt
Román lapokból.
Hargita vonalban.
ide leendő leszállítására utasítottam, azonban ezen
A nagyszebeni „ O b s e r v a t o r i u lu" 53-ik
23. Gypsz, az Ujtoz szorosban.
intézkedésemnek sem lett semmi más eredménye,
számában egy érdekes vezércikket hoz, melyben
24. Quarz „brockenstein" (kova) francia malom mint egy szokatlan irálylyal irt hivatalos színezetű megismerteti olvásóival V e g e z z i Ruscalla olasz
válasz, melyben alapitő urnő arról értesít, hogy a
kövekre a Gyines szorosban.
Írónak „Görögország és Románia" cimü röpiratát.
Tisztelettel kéretnek a t. földbirtokos, szolga- nála levő részét a muzeumnak annak idejében sa- Az olasz iró megemlíti, hogy Olaszországban képbíró, lelkész, tanító és község elöljáró urak, vala- sát maga ide leszállittatja.
viselőkből és szenátorokból egy „görög barát-egymint mindazok a kik az ipar fejlődése iránt érdekIly előzmények után tekintettel arra, misze- let" alakult oly célból, miszerint ezek oda hassakel viseltetnek, hogy Szíveskedjenek a vidékükön rint a hírlapi cikkek hatást hajhászó iránya az or- nak, hogy az olasz kormány támogassa Görögorelőforduló nyers anyagokat felkeresni és az alkal- szágos képviselők téves értesítésén alapuló ké. szágnak minden irányú aspirációját, s miután futómasoknak látszókból Sepsi Sztgyörgyre Szász Ist- relme és alapitó urnő neve alatt szokatlan felelke- lagosan leírja a görög nemzet történetét, nyelvét,
ván tanár és kiállítási jegyző" urnák 3—3 minta zések egyedüli oka abban rejlik, miért nem lett szokásait s miután csodálkozik azon, hogy az olasz
darabot küldeni, hogy még idejében minőségükre az id. muzeumőrnek fizetése ezelőtt évekkél fo- és görög nemzet érdekközössége oly csekély lénézve meghatároztathassanak.
lyósítva : ki kell jelentenem, hogy erre magamat vén, hogy kellőleg nem is indokolja a már lábra-

tír. Schweinitz Gyula.

I)r. Szász István,
kiállítási jegyző.

A Cserey-muzeum Háromszékmegye
közgyűlése előtt.
Lapunk mult számában Háromszékmegye közgyűléséről adott tudósításunkban megígértük volt,
hogy az alispán jelentését, melyet a közgyűlésnek
a sokat emlegetett Cserey-muzeum ügyében tett,
közre fogjuk adni. Közöljük azt tehát a következőkben :
Tek. törvényhatósági közgyűlés !
Az özv. Cserey Jánosné úrasszony által a
székely nemzetnek felajánlott muzeumnak a helybeli Mikó-tanoda helyiségébe.; leendő kiköltöztetésével a tek. törvényhatósági közgyűlésnek 1877
évi december 5-én tartott gyűlésében 37. jkönyvi
pont alatt kelt határozatával megbízatván, miután
a muzeumi tárgyak befogadására szánt helyiség
főispán ur ő méltósága buzgó közreműködése foly
tán a szükséges szekrényekkel ellátására és az id.
muzeum őr kívánsága szerinti javítások keresztül
vitelérc azon reményem volt, hogy március havában a 1. költöztetést eszközölhetem, f. év február
elején megbízatásomnak eleget teendő azonnal személyesen megkerestem alapító urnő ő nagyságát,
hogy a leköltöztetést együttesen intéznők el, mely
alkalommal abban lett megállapodás, hogy a leköltöztetés márcins első felében történjék még mivel addig a vállalkozó asztalos munkáját bevégzi
és a még most készületlen átadási lajstrom harmadik példánya is elkészülend.
Ápril havában hivatalos iratban ujabban sürgettem a leköltöztetést s egyszersmind határnapot
is tűztem ki; ezen megkeresvényemnek sikeres eredményét a muzeum őr urnák akkorbani távolléte
hiúsította meg, május havában ismételten határnap
kitűzésével sürgettem a költöztetést, azonban ezen
megkeresvényemre, miután már hírlapok terén is
a közvélemény félre vezetésére irányult cikkezések
által a muzeum iránt ezen megye elöljárósága hanyagsággal stb. eféle a megye tekintélyét' sértő
kitételekkel gyanusittatott: hírlapi cikkek lehető
eredményétől tul lelkesítve hivatalos irat alakjában a-.oa feleletet vettem, miszerint a muzeumi

feljogosítottnak annál kevésbbé tekinthetem, minthogy mindaddig, mig a Cserey muzeum leköltöztetve s a felügyelő bizottság által át véve nincsen
azt székely nemzeti muzeumnak nem tekinthettem,
mivel a bizottmányi pyülés által arra, hogy a ki
nevezés napjától kezdve az ideiglenes muzeum őrnek fizetést utalványozzak utasítva se voltam ennélfogva az Imecsfalván létező Cserey-muzeumot
mint ilyent közalapból dijazott őrrel felügyeltetni
a felelősség érzete mellett nem tehettem, sőt arra
a fennebb idézett rendelettel se voltam utasítva.
Ugyanazért tisztelettel kérem a tekintetes
közgyűlést, méltóztasson ezen országszerte nagy
port vert muzeumnak általam le nem kőltöztethetése iránt tett felvilágosításomat tudomásul venni
s hozandó határozatában azon kérdést is eldönteni,
miszerint kivánja-e a megyei tanügyi alapból a
muzeumőrnek fizetését megválasztatása napjától
kezdőleg ki adatni, vagy osztja a közgyűlés is
azon nézetemet, mely szerint a Cserey-muzeum
csak azután válik székely nemzeti muzeummá, ha
a Csik-Udvarhely és Háromszék főispánjai, alispánjai és K.-Vásárhely-, Udvarhely- és S.-Szentgyörgy polgármestereiből alakulandó felügyelő
bizottság azt leltár mellett átveszi.
Ki kell végül jelentenem, hogy azon elbánás,
mely hirlapi téren ezen megyével s annak főispánjával szemben elkövettetett nem csak méltatlan,
de igazsá;*talan is, azok kik gáncsoló cikkekét
dobtak a sajtónak, megfigyelhették volna, hogy a
Cserey-muzeum a sepsi-sztgyörgyi ref. tanoda egyik
felhagyott, magára álló helyiségébe levén leszállítandó annak engedélyezéseért az iskola igazgatósága s végül maga az igazgató tanács volt megkeresendő; ebbe idő telt s midőn az is ki lett esz
közölve, a desolált helyiség helyreállítása, állványok készítése, azoknak megfestése, üvegezése
vált szükségessé, az ablakok megnagyitattak illetőleg feljebb bontattak mit azonban téli időben tenni
nem lehet, megfigyelhették volna, hogy az asztalos által elkészített munka 3 m. kir. építészeti hivatal által idei március hó 17-én vétetett vizsgálat
alá s mint kielégítő fogadtatott el a méltós.áges
főispán ur utján ki küldött bizottság által még
most is, hogy ezen helyiségnek padozata, ajtói és

kapott filogrecismust ; felhívja az egész olasz nem .
zet figyelmét egy más kis országra, mely nagyobb
szerepre van hivatva keleten, mint Görögország
és ezen ország nem más, mint Románia, melynek
n é p e — úgymond — époly latin származású, mint
az olasz. Ruscalla említi, hogy volt alkalma a ro
mánoknak az olaszok iránt tanúsított rokonszenvét
tapasztalni
s igy semmi sem volna könnyebb
mint egy helyes politika által e két nemzet köztt
a szoros baráti viszonyt mind örök időkre megkötni. Utal az érdekközösségre, — a mely abban
fekszik, hogy valamint Olaszországnak vannak még
felszabaditlan tartományai — Trieszt és Trietino
ugy szintén Romániának is, tudniillik Erdély és
Bukovina, melynek egyesítésével — úgymond =r
a román nemzet nyolc milliót meghaladó politikai
nemzet volna. — Ezen indokoknál fogva Vegezz
Ruscalla felhívást intéz az olasz nemzethez, hogy
egyesüljenek egy filoromán comitébe, a melynak
célja az legyen, hogy Romániát missiójának teljesithetésében segélyezze — és ezt annál is inkább
óhajtan^ érvényesítve látni, mert Olaszország ezen
politikájával roppant mértékben elősegítené fekefetengeri kereskedelmét.
A brassói „ G a z e t t a T r a n s y l v a n i e i "
53 ik számában a Különfélék rovatában felhozza
hogy miután a „Pesti Napló" és „Magyarország"
közölték aradi levelezőjének rekrimininációját, d e
kételkednek abban, {hogy az aradi tanfelügyelő
csakugyan osztott volna bizonyítványokat olynnoknak a kíjf a magyar nyelvet nem bírják : ugyanazért ^jjCtezeta, fraj*sH*afl.ieia egy 1 á l a
•91-)r*
féle bizonyítványt másolatban közöl, me)y a kp:
vetkezőleg hangzik;
„Bizonyítvány. N. N. néptanító az aradi áll.
tanitóképezdében folyó 1879j^Hus * " t ö 1
hó 25-ig a magyarnyelv tanulására rendezett póttanfolyamra jelentkezett, azonban a magyarnyelvben annyi jártassággal birván, hogy a nyelv elemeit a következő tanévben az iskolában tanítani
képéfe leend, továbbá, miután a jelen évi póttanfolyam csak is azok számára rendeztetett, a kik a
i>ye}vbei> épenséggel járatlanok : ezen oknál fogva
a következő években tartandó póttanfolyamokra
leendő részvételj-e utasíttatott. Miről nevezett tarji,

tónak közvftlen elöljárói előtt leendő igazolása
céljából jelen bizonyítvány kiadatik. Kelt Aradon,
1879. évi julius i-én. Gajdos József s. k., Aradmegye kir. tanfelügyelője."

E tulipánfa diszkörnyezetében békitik ki az
ember szivét tűlevelű zöldjükkel a havasi fenyők,
ama lehajló fűz gyászának megtöréseid, a melynek
a tavacska felett mélázó szomorú ágai oly boron
gós haugulat'ua ejtik a lelket.
Innen nem messze rejtődzik a lobor alakú
cyprus is, az a nevezetes cyprus, a melyről Deák
sírjára került ama lemetszett ág, egy örök becsű
levél kiséretéül. A cyprus ott áll, s egyre kopaszabb. Nem az idő, az emberek kopaszitják meg.
A látogatók kegyelete e fát cibálja le korona haja
tói emlékül.

eszmecserék lesznek ott, már csak annyival is inkább, mivel igen szétágaznak azon nézetek, me lyek ezen tanintézet „statusquo"-jára, vagy eshető
átalakításira vonatkoznak. Délben tisztelgett a tanitói testület, mely vidékről is szép számmal volt
képviselve, a helybeli tanári kar a miniszteri tanácsosnál. Majd egy 45—50 tagból álló társaság
ebédre gyűlt össze, hol kedélyes pohárköszöntések
és Fátyol Lajos bűvös gordonka soloja mellett víBaraccone.
gan te't az idő. Az első pohárköszöntőt Künle Jó"
Kossuth Lajos annyira megszokta a háborízsef mondá Göncy Pál úrra, majd Göncy ur a szétatlan foglalkozást kertjében és könyvei között,
kely népre, Dániel Már 011 Künle Józsefre, Csáhogy a lehetőségig kerüli idegennek fogadását. A
Értesítés.
szár Bálint a távollevő Csiky Kálmánra, Görög
magyarokat mindig szivesen látja, s Iliász Dániel
I.
A
székely
udvarhelyi
állami
főreáliskolában
az ilyen látogatásokat, mint az egyhangúság kelIstván Göncy Pál min. tanácsosra, igen sikerült
lemes megzavaróit, örvendeteseknek vallja a ba- a jövö tanév szeptemberhó első napján kezdődik : és általános tetszést keltő pohárköszöntőt mondott.
a tanulók az intézetbe aug. hó 31-én vétetnek fel.
racconei remeteségre nézve.
Máskülönben pedig Kossuth sok levélbeli há- Az igazgatóság indít atva érzi magát a t. szülőket Málik J. Dániel Márton tanfelügyelőre ; Trefort
boritásnak van kitéve azon külföldi tisztelői által, és gyámokat kiválóan kérni arra, hogy beiratásra miniszterre Görö^ István. Révay Lajos köszöntött
a k:k minduntalan megragadnak valami kicsiny al- kitűzött napot megtartsák, s gyermekeik beiratá- Háromszékmegye néptanitóira stb. Künle J. Potsa
kalmat, hogy vagy nyiltan, vagy valamely ürügy sára a lehetőségig szíveskedjenek személyesen József főispánra. Az ebéd végével amin. tanácsos
alatt kézírásához juthassanak, noha Kossuth épen- megjelenni.
A magán és ismétlő vizsgálatok a beiratás csos meglátogatta még a többi tanintézeteket. Misséggel n. ni szereti és nem akarja ily kíváncsiság
tárgyává lenni kezeirását. Turinban lakó fiával, napján tartatnak. Egyébiránt a felvétel ámult évi nap reggel Kézdi-Vásárhelyre utazik.
— V á r o s u n k n a k ma (szerdin) még két
vagy Ihászszal szokta rendszerint megköszöntetni isk. bizonyítványok alapján történik. Feljebbviteli
az apró szívességeket é.s egyéb a válaszolást ud- vizsgálatot kizárólag azok tehetnek, a kiknek nevezetes vendébe volt : gr. Schweinitz Gyula ur
variasságból megkívánó lcvélértesitéseket, csakhogy csak egy tárgyból van elégtelen osztályzatuk. Az és gr. Béldy Gergely ur Marosszék megye főispánja
előkészítő osztályba a tanulók vizsgálat alapján Gr. Schweinitz ur megvizsgálta a helybeli tanintéa kegyjegyadást elkerülje.
zeteket, hol az őszi gazda vándorgyűlés kiállításai
Ilyenre sokszor kerül rá a sor, kivált az ola- vétetnek föl az elemi és népiskolákból.
Az előkészítő osztályba való felvétel, s benne fognak berendeztetni.
szokkal szemben, n. posta majd mindennap hoz
olyas levelet, a melyben egyik másik tekintélyesebb a tanítás teljesen díjtalan. A reáliskola osztályaiba*
— A sepsi-.szentgyörgyi
jótéállású egyén, ha mást nem, egy ujságlapot küld lépők egyszermindenkorra 2 forint 20 kr. beiratás k o n y n ő e gy l e t alapszabályai a m. királyi belmeg Kossuthnak azt remélve, hogy legalább név- dijt fizetnek, s ezen fölül évenként 1 forintot a ügyminisztérium által 27071. szám alatt megerősítjegyet kap e két szóval : „Köszönöm figyelmét " ,tanulok könyvtára" számára. A tandíj egész évre tettek. Ai alapszabályok egy eredeti példánya a nőKap is, csakhogy nem tőié, de a fiától Lajostól, a 12 forint, mely két részletben, félévenként előre egylethez meg is küldetett. •
ki atyja nevében szokta elvégezni az udvariasság fizetendő be. A szegénysorsu tanulok, ha kellő ma— S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . S. S. jourgaviseletet s a tanulásban jó igyekezetet tanúsítae fajta terheit.
Igen érdekes különben az a mély tisztelet, me- nak kérelem folytán, a nm. kormánytól tandíjmen- nálista és a molinári baka kedvelőjétől beküldött
előpataki
névtelenül érkezvén bs, nem
lyet Baraccone és környékének lakosai tanusita tességet nyernek, melyre mindaddig számot tart- közölhető. tudósítás
is abból a nagy tömjénezésnak Kossuth iránt, a kit az olasz szokás Ihász ezre- hatnak, mig ugyanilyen tanulói minőségekben ból egyebetKülönben
olvasna ki:a közönség, mint a mit
desi cime mellett generális címmel illet. Még az meg maradnak. A mult iskolai évben a tandíj voltaképen irni
akart.
— A e o 1 u s, Élőpatak,
üzletemberekre is átragadt e tisztekt. A baracco- minden illetékes kérelmezőnek elengedtetett.
A székely szülők figyelmét fölhívja az igaz- jövő számunk hozni fogja.
nei liquer-gyáros Masoero, a ki tanuja volt a ceg>
— A z i l y e f a l v i ev. ref, papi állomásra
lédi küldöttség látogatásakor lefolyt jelenetnek, gatóság arra is, hogy a reáliskola nyolcadik oszegy havasi gyógynövény nedvekkel bővelkedő li- tályát végző tanulók érettségvizsgálatot állván ki, újonnan választott lelkész, Kiss Albert ur ünnepéqut-rt készített, a melyet elnevezett Kossuth liquer- felsőbb tanintézetekbe (müegyeetm, bányász, er- lyes beiktatása folyó hó 20 án ment végbe. A tének. A liquer üvegének vignettjén szépen kidől dősz, s gazdasági akadémiába, a tudományos egye res templom zsúfolásig telt az ilyefaivi egyház
gozva áll Kossuth arcképi; a baracconei villával, tem némely tanfolyamaiba) lépésre képesítettnek. buzgó híveivel és a vidékről is összesereglett érA szülők megkeresésére, kik gyermekeiket deklődőkkel. Megható szép ünnepély volt. Beika kert előrészévsl és a kapuja előtt futó keskeny
vá ánju vasúttal. S nehogy valaki Baraccone ki az intézetbe szándékoznak adni, az igazgatóság tató lelkész tiszteletes Révay Lajos ur alkalmi beszéde és imája után az uj pap csinosan, szónoki
csinységéröt valami kissebb amolyan mi falunkbeli szivesen ad körülményesebb értesítéseket.
II. A nmélt. m. kir, vall. és közoktatás minis- hévvel előadott remek beköszöntővel foglalta el
pálinkafábrikálóra gondoljon, elég legyen megjegyezni, hogy Masoeronak Amerikáig terjednek üz- teriumnak 1S75. évi 14434. sz. intézvénye folytán székét. A nagyszámú közönség arcán a megelégeöröm és remény sugárzott. Szerencsét kíváleti összeköttetései, cégjegye meg tele van kiállí- a székely udvarkelyi állami főreáliskolánál a Dá- dés,
mind az ilyefalvi virágzó egyháznak, mind
tási éremle lyoniatokkal, s ő egyike; az Olaszor vid Antal Mózes-féle alap kamataiból az 1879 So. nunk
az
újonnan
választott papnak.
szágban nagy virágzásnak indult liquergyárosok isk. évben is 600 forint fog, 50 — 25 — és 12 frt,
ösztündijakul kiosztatni, melyekre azennel pályá— É l ő p a t a k o n jövő hó elején érdekes
nevezetesebbjeinek.
hangversenyt fog rendezni gróf Betlden János ur.
A ceglédiek látogatása csaknem legendaszerü zat hirdetetik.
Felhivatnak tehát azok, a kik ilye.! össtöndi- A mint bennünket értesítenek, ezen hangversenyen
fényben láttatja velők Kossuthot. Példátlan látvány
is volt az o l a s z o k előtt, hogy messze or- jat elnyerni óhajtanak, hogy a) székely származá több elsőrendű művésznő és művész s az előkelő
szágból, nagy költséggel és sok fáradsággal szá- sukat, b) szegénységüket és c) a reáliskola osztá- világ tehetséges tagjai fognak közreműködni. —
zas küldöttség jöjjön idegen földre, egy félreeső lyai akármelyikének'*' látogatásához megkívántató Ajánljuk a közönség figyelmébe előre is.
magányban megtisztelni, mandatummal ellátni és tanulmányaikat igazoló okiratokkal felszerelt, s a
— T u s n á d É l ő p a t a k M á l n á s és Koliazajövetelre felkérni egy férfiút. Beszélnek róla nm. m kir. vall. és közokt. ministeriumhoz ctinzett v á s z n a fürdőink ez évad alatt szokatlan látogafolyamodványukat
f,
év
szeptember
hó
í-ig
a
szémég most is.
tásnak örvendenek. A kellemes időjárás roppant
Páratlanul nagyszerű jelpnesf volt az ! Ilyet az kely-udvarhelyi állami főreáliskola igazgatóságá- számú vendégeket hoz naponta ezen fürdőkre
olaszok nem láttají, de hihetetlennek is tartották. hoz nyújtsák be, az elkésve érkező folyamodvá- hol élénk társaságok, mulatságos összejövetelek
Vplt nekik nagy emberök, van is; képviselőt is nyok csak különös figyelmet érdemlő okokból vé- teszik minél élvezetesebbekké a fürdő napokat.
választanak; de olyas nem történt az ő nagy em- tethetvén tekintetbe.
— A „K r o n s t á d t e r Ztg-"ban egyik sóbereikkel ; eszökbe se jutott volna. Bámulták a
Sz. Udv^rhelytt, 1879. junius havában.
gornak ugy látszik bogara támadt agyában. Lávaceglédieket, s meghatotta őket is a jelenet kivált
ltéjja Endre, s. k.
folyamról olvasott valamelyik újságban s jónak
a bucsuzási. Lassan, mintegy lopva iqdult el ^ küa sz--uclvarhelyi kir. áll. reáliskola látta abeli tudományát, a mely nem tud különbséjyyi vonat a kert tövéből. Zászló meghajtása kendő
igazgatója.
get tenni viz és tüz között a nyilvánosság előtt
Ipbo-tfitásp. volt a könny mellé az elválás tisztefeltárni. Elferdített „groszdeutsch" logikáját meg
lbtjele. „Oly jelenet volt — rnondá Ihász ezredes
jegyzés
nélkül hagyhatnék, ha ágybéli gyengesé— hogy a kősziklának is meg kellett volna láMeghivíis,
gében azon kétségbeesett lépésre nem szánja magyulnia."
A háziipart és ipari oktatást terjesztő egye- gát, hogy mint „máchtiger Kritiker" és „besonEmlékezetét e jelenetnek a romlatlanok sziRathgeber" lépjen fel. Erre csak azt válavén és a történelmen kívül, itt e helyen őrzi min- sület választmánya f. hó 28-án d. u. 3 arakor a nener
megyeház
nagytermében ülést tart, melyre a vá- szoljuk hogy: „Wesse se waad, Herr Noóber,
den szemtanú s az a nagy kép, a nyjlyen a ceglédi
u
küldöttség tagjai vannak Kossuthtal a közepén le- lasztmány tagjait tisztelettel meghívja elnöki meg- kieere se vor igener Dür !
— B o r z a s z t ó jégverés. F. hó 15-éra Ellevéve.
ceglédiek által küldött ez emlékkép ott bízásból
mér, Nagybecskerek, Melence és Aradác községek
Sepsi-Sztgyörgyön 1879. julius 22 én
áll a lépcsőház jobb Qldaián, lekötve a belépő szekörnyékeit a jég teljesen elverte. A vihar rettenemét. A száz és néhány alak e kép csi^ynyal kiTarcali Endre,
tes volt : házfódeleket vitt magával és legerősebb
dolgozott keretei kqzül néz le a padlózat kőmozatitkár.
élőfákat sodort el. Szőlő, zab, kukorica és egyéb
ikjának e veqdégef marasztaló szavára : „Ave 1"
veteményekre számítani sem lehet.
Igen! Légy üdvöz, a ki e hajlékba lépsz tiszta
— W e n k h e i m V i k t o r b i r ó , az elnemes indulattal, látni óhajtva a nagyot, hogy
KÜLÖNFÉLÉK
hunyt Wenkheim Béla báró miniszter testvére szeszellemének halhatatlan ereje ugy tanítson meg sze—
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miniszteri
tanácsos,
a
ki
mélyesen
megjelent Gerlócy helyettes polgármesretni a hazát, mint ő szereti, s oly elvekért tanítson meg lelkesedni, a minőkért ő lelkesedik.
tudvalevőleg az erdélyrészi felső nép és polgári ternél s az elhunyt családja nevében köszönetet
A nagy gonddal és finom izlésssel berende- iskolák látogatására indult, folyó hó 23-án érkezett mondott azon részvétért és kegyeletért melyet a
zett kertet, a n^elynek hosszú távolban nagy hire városunkba. Az utolsó vasúti állomásnál (Földvár) főváros hatósága és közönsége elhunyt jelesük
iránt, ennek betegsége ós elhalálozása alkalmával
yan, majd mindenki rnegtekinté már, a ki csak
Császár Bálint polgármester és Vajna Sándor tan- oly fényesen nyilvánított.
azon a t-íjon lakik.
— A n a g y v á r a d i p ü s p ö k . A mult naValódi piciny paradicsom az : a Margitsziget felügyelő vezetése alatt több városi polgár és ta
miniatűré kiadásban. Még abban is nagyon hason- nitó várta Gönczy urat. Útközben Élőpatakon töb- pokban hire terjedt, hogy egy gazdag bankár
lít a Margitszigethez kicsiben, hogy Kossuth is ben csatlakozván a kísérethez, barátságos, szívé- egész várost vett meg a lengyel földön : a nagy
nagy barátja a rózsáknak.
lyes fogadtatásban részesült Sepsi-Szentgyörgyön váradi püspök majdnem hasonlót müveit Püspöki
várossal Biharmegyében. A püspök ugyanis 11,296
A ház két sarkának irányában egy kupolamintáju és vázu nagy rózsalugas összekötött ró- is. Mikor e sorokat irjuk, a miniszteri tanácsos ur frt. 75 kr. s járulékai iránti követelése biztosítáa
Kelybeli
felső
fiúiskolától
jött
el,
melyet
meglására lefoglalta a város összes activ követeléseit s
zsafalai a kert parkrészét élő sövény gyanánt futják körül, elválasztva azt a konyha kerttől Egy togatott. Nyilatkozatai után ítélve, határozott ro- nincs kétség, hogy szükség esetén zir alá vétetkis tó, mint központ körül vannak kertészi müér- szalásáyal találkozott a nevezett tanintézet tanter- nek az összes javadalmak is.
— S z é k e s f e h é r v á r i h i r e k. A kiállízékkei csoportosítva a válogatott fa és virAgszép- meinek berendezése. — Még ma, vagy legkésőbb
ségek, a melyeket központ gyanánt egy kedves holnap össze fogja hivni azon enquette-t, melynek tás jövedelméből a tiszta haszon 2S ezer forintra
tehető:
ez összegből 25 ezer forint marad meg feltylipánfa ural. Meg is jegyeztem rá Kossuthnak:
célja lesz ezen felső népiskola sokáig vajúdó kér- osztásra, melyet néhányan városi, megyei és orp De megbámulnák ezt Budapesten" s hozzá tettem
dése felet, tanácskozni. Előre láthatólag érdekes szágos jótékony intézetek között akarnak felosz„még a margitszigetieket is megbámulják."

tani, de vannak olyanoJt is, kik egy ipartanoda
felállításának alapjára tennék le. E tárgyban különben még.nem állapodtak meg. — A kiállítási
bizottság által Budapest fővárosból 4000 forintért
vásárolt szekrények hová fordításával a végrehajtó bizottság szabad rendelkezéssel Zichy Jenő gtófot ruházta föl, ki — mint á „Sz. és V," írja —
valószínűleg díj nélkül fogja a budapesti országos
kiállítás céljaira fölajánlajii. — Zichy Jenő gróf a
lőkertben levő Zichy pavilont oda ajándékozta a
lövész társulatnak, nemkülönben az ott levő rózsafákból 200 darabot a lőtársulatnak, 140 et a felsővárosi sétatérnek, valamint a legközelebbi lövődözési napra (mely valószínűleg szeptember 8-án
lesz közgyűléssel, társas ebéddel és tánczczal öszszekötve) első dijjul felajánlott 10 darab aranyat s
másodikul egy értékes tárgyat. — Csupor székesfehérvári cipész a mult vasárnap, a fehérvári hegyen egy szőlőt vett, évek óta megtakarított kevés pénzeért; azonban a hétfőn esett jég az uj birtokot kegyetlenül elverte, ezt a szegény annyira
szivére vette, hogy tébolyodás vett erőt rajta(
— A s z é k e l y - u d v a r h e l y i kir. áll.
f ő r e á l i s k o l a é r t e s í t ő j e beküldetett szerkesztőségünkhöz. A hetvenegy lapra^terjedő értesítő szépen van szerkesztve s fontos adatokat tartalmaz a jóhirü reáltanoda életéből. Egy nagyobb
szabású értekezést és találunk benne dr. Solymosi
Lajostól a „\ i/ről", mely igen svk uj és tanulságos dolgot foglal magában. Ezen főreáltanodának
a lefolyt évben 15 tanára volt; hat év óta áll Héjjá
Endre igazgató tanár vezetése alatt. A nyolc osztály tanulóinak száma 123. Az értesítőhöz csatolva
van a jövő tanévet illető tudni valók. Minthogy a
s z é k e l y szülőkre különösen fontosak, közöljük
lapunkban egész terjedelmében.
— I g a z á n „e x o ti k u s " t ö r t é n e t . D.
kisasszony egy pesti gabonakereskedő gyönyörű leánya volt. Itt megismerkedett
egy lengyal-zsidó származásu£indiai nábobbal, ki
Karlsbadból Kalkuttába utazott. A leány gyönyörű szemekkel, a nábob, gyönyörű gyémántokkal és gyöngyökkel rendelkezett nem csoda tehát
ha — egymást megszerették. Legalább ugy látszott
Egy budapesti rabbi összeadta őket. Budapestről
Triesztbe távoztak. Mielőtt azonban a csalfa elemekre bizták volna magukat, a nő rávette a nábobot hogy nála levő pénzét — mintegy 130,000
forintnyi potomságot — egy trieszti bankháznál a
nő számára letegye. Utjokat tovább folytatták Alexandria felé. Mikor oda értek, a nő egyet gondol
s egy I loyd-gőzössel Triesztbe szökött férjét pedig
a szobaleánnyal gyémántjaival, minden elő és hátsó
indiai birtokaival ott hagyta. Triesztben fölvette a
százharminc ezer forintot, Bécsbe ment, s ott teljes emancipációban élt. A pénznek sikerült hamar
nyakára hágnia. Mi természetesebb, mint hogy
elhagyott férjére gondolt. Testvérével, ki éppen
egy khinai utazó ismert magyar főúrhoz szegődött
megkérlelte, s szent lett köztük a béke. Egyszer
a nábob azt kérdezi feteségétől, nem volna e kedved Európába menni. A feleség beleegyezett elutaztak, s Hamburgban száltak ki, és egy előkelő vendéglőben vettek szállást. A férj üzleti
ügyek miatt nejét pár órára magára hagyta. A
pár órából azonban egész nap is lett, a nő hiába
várt. Este levelet hoztak a nőnek, 1 nábob irta,
melyben egész illedelmesen tudtára adtajnéjének.
hogy vissza megy Kalkuttába, neje a szobalánynyal egyött vissza térhet szüleihez Budapestre.

Az őszön rendezett tárlat tiszta jövedelméből 300 frt. A k. vásárhelyi takarékpénztár 25 frt.
alap. A kereskedő fiatalság által rendezett bál alkalmával 114 frt.
Gróf Bethlen Istvánné, Gr. Teleki Ilona gyüj
tése : Gr. Bethlen Istvánné 15 frt. Ozv. Gr. Teleki Domokosné 2 frt. Gr. Teleki Géza 2 frt. összesen 19 frt.
Fogadják a buzgó gyűjtők s a jótevő adakozók az intézet nevében kifejezett leghálásabb köszönetünket.
Kézdi Vásárhelytt 1879 február hó 21-én.

Szőcs József

Hovies István

id. igazgató.

id. jegyző.

N Y Í L T TER,*)

A nyugtalankodó D. Veres Gyula úrhoz.
Veres Gyula ur a „Háromszék" utóbbi számában, szokása szerint, ismét félre üt az igazság
mellett. Azt állítja, hogy én az általa hozzám küldött két tanú előtt a b i z o n y í t á s t megtagadtam. Nem áll ; én a tanuk előtt kinyilatkoztattam,
hogy igenis hajlandó vagyok a sajtóbiróság előtt
a kivánt bizonyítékokkal szolgálni. Feleletem ez
volt szószerint: „Önöknek uraim nem érzem magamat kötelesnek ez ügyben nyilatkozni ; illetékes
helyen annak idejében szolgálhatok felvilágosítással, a hol majd a bizonyítékokat a Véíes Gyula ur
orra alá fogom tartani." Ez pedig egészen máskép
hangzik, mint a hogy az ügyvéd ur prókátori fogásból a tanuk nyilatkozatát fogalmazta. E szerint
a reám ruházott rágalmazói cimet visszautasítom.
— Miután azonban az ügyvéd ur kétszeri nyilvános felszólításomra sem volt képes ellenem felhozott alaptalan becsmérléseit bebizonyítani — annál
fogva az „aljas rágalmazó" ön és nem én.

Pollák Mór.
») Ezen rovat alatt megjelent közleményekért felelSssége t
nem vállal a szerk.
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Felelős szerkesztő: Málik József.
Kiadótulajdonos: Polliik Mór.

Hirdetmény.

Ügyvéd Nagy Károly Jáltal képviselt felperes Rézer Ignácnak Hatolykai Bartha Lajos
ellen 4oo forint töke követelés és járulékának
kielégítése végett 187O fi-bruár hó 7—ik napján 310 sz. a. elrendelt é-< meg jelt 11 foglalás
lolytán i-töl 27 tétel számig lebecsült gazd sági barmok, állatok- és szerelvényeknek élárverezése 1258 p. sz, a végzés szerint elrendeltetvén az árverezés határnapjául kitiizelik
1879-ik év augusztus hó 3-ik napjának délután
3 órája — vásárlók a helyszínén Hatolykán
tartandó árverésen eladandó tárgyaknak értékét készpénzel kötelesek fizetni.
K,-Vásárhely 1879. julius 16-án.

Kakutsi Ádám

A

k- végrehajtó.
néhai gr. M<kes Benedek
hagyatékához tartozó ZERNYE
nevii fenyves
havasban a 10 évi rendes hozam.
200
holdban megállapítva letárolás végett
áruba bocsáttatik. A faállomány
deszkának \aló szálas erdőből áll és GeI»-üceközség szomszédságában
annak
ssrfmos fűrész malmain
előnyösen értékesíthető. Vállalkozni kívánók
bővebb felvilágosítást nyernek

Kiinle József irodájában Sepsiszentgyörgyön.
5b

Tudósítás.
Alólirott a t. gazda közönségnek tu:
domására kivánom hozni, hogy már két
óv óta meglevő gözcséplő gépem fürészszeljvan ellátva (előnyei: legújabb szerkezetű üszög tisztító, állitható magválasztó henger, felülmulhatlan munkaképesség és és kevés tüzelő anyag) a t.
gazdaközönség szolgálatára felajánlom s
egyúttal a t. gazdaközönség pártfogását
kérem.
Továbbá tudomására hozom a t. gazdaközönségnek, hogy nagyobb gazdaságoknál september végével jutányosabban
fogok csépeltetni.
Ilyefalva 1879. julius 20.

Faggyú friss
32 3o| 32
4-ik közlemény a br Szentkereszty Stephanie kezdeményezése folytán K. Vásárhelytt létesítendő
közkorÍLrték- és váltó-ár folyam a bécsi cs. kir. nyilvános
ház javára tett szíves adakozásokrél.
tőzsdén julius 21.
Báró Szentkereszty Stephanie gyűjtésének
folytatása: Egyszer s mindenkorra adakoztak : Magyar aranyjáradék
94 .—
Esztergomi főkáptalan 20 frt. Nagy Péter püspök
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
1—3
5 frt. N. N. 5 frt. Tornallyai Zoltán 5 frt. Nagy
Dániel 2 frt. Aczél Péter aradmegyei főispán megyéjéből 2 frt. 20 kr — összesen 39 frt 20 kr.
B. Szenkereszty Iréné gyűjtésének folytatása :
Egyszer s mindenkorra adakoztak : Gr. Teleki
Eliza 3 frt. Sándor Lászlóné 2 frt. — összesen 5 f.
A kézdi vásárhelyi jótékony nőegylet 50 frt.
alap .
Turóczi Adolf gyűjtése Budapesten. Egyszer
s mindenkorra adakoztak: Bedő Albert 5 frt. Akkershausen 1 frt. Rokai Imre 1 frt. Turóczi Adolf
5 frt. — összesen 12 frt o. é.
Gr. Wass Ottilía ive Kolozsvártt- Gr. Wass
Ottillia 5 frt. Gr. Karacsay Klemence 1 frt. GrKornis Berta 1 frt. Gr. Kun Irma 5 frt. Br. Jósiuta/.ó t. c. közönség kényelmére való tekintetből van szerenka Kálmánné 3 frt. — összesen 15 frt.
Fogadják a buzgó gyűjtők és jótevő adakocsém tudomásra hozni, miszerint az utolsó vasúti állomástól,
zók az intézet nevében kifejezett hálás köszönetünket.
Földvárról távirati vagy levélbeli megkeresésekre teljes
Níigy Gábor
Kovács István
coinforttal ellátott
id. igazgató.
id. jegyző.

Nagy Mihály,

A z europaszorte hires

TUSNÁD és BORSZÉK
fürdőkre

K O C S I K K Ü l -

szolgálok igen jutányos árban.
Megrendelések alulirt nevére küldendők.
kór ház javára Ml szíves adakozásokról.

5-ik közlemény a br. Szentkereszty Stephanie kezdeményezése folytán K. Vásárhelytt létesítendő
közBr. Szentkereszty
Stephanie gyűjtésének
folytatása: Cserei Jánosné 25 frt. alap. Br. Szentkereszty Béláné 20 frankos arany. A Gr. Karácsom Guidó alapítványának évi kamataiból 200
rt. — összesen 225 frt. és tíz drb. 20 frankos
arany .

Blaskó József,
vendéglős Sepsi-Szentgyörgyön.

